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Tóm tắt

◊ Bệnh nhân có thể có tiền sử nhiễm trùng sinh dục niệu hoặc nhiễm trùng lỵ từ 1 đến 4 tuần trước khi khởi phát
viêm khớp.

◊ Các đặc điểm biểu hiện bao gồm các hội chứng toàn thân như sốt, viêm khớp ngoại biên và viêm khớp thể trục,
viêm điểm bám gân (viêm nơi các dây chằng bám vào xương), viêm các ngón (sưng toàn bộ ngón tay hoặc ngón
chân), viêm kết mạc và viêm mống mắt, và các tổn thương da bao gồm viêm quy đầu và sừng hóa da ở lòng bàn
tay, bàn chân.

◊ Viêm khớp ngoại biên trong viêm khớp phản ứng thường là viêm ít khớp không đối xứng ảnh hưởng đến các
khớp lớn của chi dưới, mặc dù viêm một khớp và viêm nhiều khớp cũng có thể xảy ra.

◊ Không có xét nghiệm đặc hiệu để chẩn đoán viêm khớp phản ứng. Thay vào đó, cần sử dụng một nhóm các xét
nghiệm để xác định nghi ngờ ở một người có các triệu chứng lâm sàng gợi ý viêm khớp trong giai đoạn sau khi
mắc bệnh hoa liễu hoặc sau kiết lỵ.

◊ Liệu pháp điều trị nhằm làm thuyên giảm triệu chứng và phòng ngừa hoặc ngăn chặn thương tổn khớp. Các
thuốc thường quy bao gồm thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs), Corticosteroids, và nhóm thuốc chống
thấp khớp tác dụng chậm (DMARD).

◊ Khoảng 30% đến 50% bệnh nhân sẽ tiếp tục có một số dạng viêm khớp phản ứng mạn tính.
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Định nghĩa
Viêm khớp xảy ra sau khi phơi nhiễm với các nhiễm trùng tiêu hóa và niệu sinh dục. Người ta thường mô tả ba đặc điểm
cổ điển là viêm khớp sau nhiễm trùng, viêm niệu đạo không do vi khuản lậu cầu, và viêm kết mạc nhưng chỉ có trong
một số ít ca bệnh và không cần chẩn đoán.[1] Bộ ba triệu chứng này được Hans Reiter mô tả vào năm 1916. Tuy nhiên,
thuật ngữ 'hội chứng Reiter' không được sử dụng vì nó liên quan đến Đảng quốc xã và các thử nghiệm y tế trên tù nhân
trong các trại tập trung.[2] Viêm khớp phản ứng thuộc họ các bệnh cột sống, có cùng các đặc điểm lâm sàng, X-quang, và
xét nghiệm bao gồm viêm cột sống và liên quan đến HLA-B27. Chúng bao gồm viêm khớp vẩy nến, viêm cột sống dính
khớp, viêm khớp liên quan đến bệnh viêm ruột, và bệnh viêm khớp cột sống không phân biệt.

Dịch tễ học
Tỷ lệ viêm khớp phản ứng khác nhau trong các nghiên cứu dịch tễ. Người ta cho rằng có nhiều yếu tố góp phần vào sự
khác biệt này, bao gồm các khác biệt về cấu tạo gen (như sự nổi trội của HLA-B27) và các yếu tố môi trường (như tỷ
lệ nhiễm trùng khác nhau của vi khuẩn gây bệnh). Việc thiếu tiêu chí chẩn đoán cụ thể cũng giới hạn khả năng ước tính
chính xác tỉ lệ hiện mắc.[3] [4]

Viêm khớp phản ứng chủ yếu xảy ra ở người lớn.[5] [6] Người ta cho rằng tỷ lệ bệnh là 30 đến 40 ca bệnh trong mỗi
100.000 người lớn, với tỷ lệ mắc mới hàng năm là 4,6 cho mỗi 100.000 đối với viêm khớp do nấm Chlamydia và 5 cho
mỗi 100.000 đối với viêm khớp do vi khuẩn Enterobacteria.[7] [8] Tỷ lệ viêm khớp phản ứng tấn công sau khi nhiễm C
trachomatis dao động từ khoảng 4% đến 8%,[9] [10] và viêm khớp phản ứng sau kiết lỵ là từ 1,5% đến khoảng 30%.[11]
[12]Một nghiên cứu cho thấy viêm khớp kéo dài trong 2 năm trong gần một nửa (47%) số bệnh nhân bị ảnh hưởng.

Bệnh căn học
Vi khuẩn liên quan đến viêm khớp phản ứng là nguyên nhân thường gặp gây bệnh hoa liễu và kiết lỵ nhiễm trùng. Đây là
vi khuẩn gram âm có thành phần Lipopolysaccharide trong màng tế bào, và đã nhận biết vi khuẩn cùng với các thành phần
vi khuẩn trong mô hoạt dịch.[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] Các chủng vi khuẩn thường có liên quan nhất là
các chủng Chlamydia, Salmonella, Campylobacter, Shigella, và Yersinia, mặc dù viêm khớp phản ứng được ghi nhận sau
nhiều ca nhiễm khuẩn khác.

Người ta thường cho rằng các chủng Chlamydia là nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm khớp phản ứng.[22] Cả C
trachomatis và C pneumoniae đều có thể là nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, C trachomatis là đồng phạm thường gặp
hơn. Trong một nghiên cứu, C trachomatis có trong 50% bệnh nhân bị nhiễm trùng niệu-sinh dục tiến triển thành viêm
khớp phản ứng.[23] Một nghiên cứu quan sát gợi ý rằng Chlamydiae cũng là nguyên nhân thường gặp gây bệnh cột sống
không phân biệt.[24] Do đó, tác động thật sự của Chlamydiae trong vai trò là tác nhân gây viêm khớp nhiễm khuẩn có thể
chưa được ghi nhận đầy đủ.

Campylobacter Jejuni có lẽ là nguyên nhân quan trọng nhất gây viêm khớp phản ứng sau khi bị ly ở Hoa Kỳ.[25] Tỷ lệ
viêm khớp phản ứng do Campylobacter gây ra thay đổi trong các nghiên cứu từ 1% đến 7%. Kiểu gen di truyền HLA-B27
chưa được chứng minh một cách thuyết phục là làm tăng nguy cơ viêm khớp phản ứng sau khi nhiễm Campylobacter.[11]
[26] [27]

Salmonella Enteritidis là một trong những nhiễm trùng đường ruột thường gặp nhất tại Hoa Kỳ, và khoảng 6% đến 30%
bệnh nhân bị nhiễm Salmonella cấp tính sau đó tiến triển thành viêm khớp phản ứng.[12] [28]Kháng nguyên vi khuẩn
Salmonella có mặt trong dịch khớp của những bệnh nhân bị viêm khớp phản ứng do Salmonella.[19]
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Cũng xác định được ADN vi khuẩn của vi khuẩn Shigella trong mô hoạt dịch của bệnh nhân viêm khớp phản ứng.[15]
[17] Nghiên cứu năm 2005 của Phần Lan cho thấy tỷ lệ tấn công tổng là 7%.[29]

Dữ liệu từ 2 đợt bùng phát nhiễm trùng Yersinia vào năm 1998 cho thấy 12% bệnh nhân nhiễm trùng tiến triển thành
viêm khớp phản ứng, và một nghiên cứu mới đây hơn ở 37 người lớn cho thấy tỷ lệ tấn công thực tế có thể cao hơn
(22%).[30] [31] [32]Người ta đã xác định được kháng nguyên vi khuẩn Yersinia trong mô hoạt dịch,[18] và một nghiên
cứu gợi ý rằng những vi khuẩn trong hoạt dịch này có hoạt tính về mặt chuyển hóa.[16]

Sinh lý bệnh học
Nhiều loại ADN vi khuẩn gây viêm nhiễm khác nhau đã được phát hiện trong mô màng hoạt dịch của bệnh nhân viêm
khớp phản ứng. Các Nucleic Axit vi khuẩn cũng được xác định ở những bệnh nhân bị nhiễm khuẩn bằng kỹ thuật PCR.
Người ta cũng tìm thấy bản sao ribosom RNA của Chlamydia Trachomatis và C pneumoniae trong mô hoạt dịch của bệnh
nhân viêm khớp phản ứng sau khi nhiễm nấm Chlamydial, chứng tỏ vi khuẩn sống ở trong các khớp.[13] [14] [15] [33]
Ngoài ra, ADN của Enterobacteria cũng xuất hiện trong mô hoạt dịch của bệnh nhân viêm khớp phản ứng sau kiết lỵ.
Mặc dù đã có ghi nhận các mầm bệnh trong mô hoạt dịch kéo dài ở cả hai trường hợp viêm khớp phản ứng sau nhiễm
nấm Chlamydial và sau khi bị đường ruột, vai trò thật sự của vấn đề này vẫn còn chưa rõ ràng.[34] Tuy nhiên, dữ liệu
từ mô hình chuột viêm khớp phản ứng cho thấy chuột SKG dễ bị mắc bệnh tiến triển thành viêm màng hoạt dịch ngoại
vi, viêm khớp cùng chậu, viêm đốt sống, viêm điểm bám gân, và phát ban dạng vẩy nến 5 tuần sau khi nhiễm trùng âm
đạo với C Muridarum. Nhiễm nấm Chlamydial gây viêm khớp phản ứng liên quan đến TNF phụ thuộc vào nhiễm trùng
hoạt động. Mức độ nghiêm trọng của viêm khớp phản ứng tương quan với số lượng vi khuẩn cùng với tỷ lệ thanh thải vi
khuẩn giảm.[35]

Các sản phẩm thoái hóa của vi khuẩn đã được tìm thấy trong mô hoạt dịch của bệnh nhân viêm khớp phản ứng sau viêm
ruột; tuy nhiên, Chlamydiae trong bao hoạt dịch tồn tại trong trạng thái bền bỉ và hoạt động về mặt chuyển hóa. Mặc dù
Chlamydiae tồn tại ở dạng bền bỉ nhưng ở trạng thái khác thường, do đó không thể dễ dàng nuôi cấy những vi khuẩn nội
bào này.[36] [37] [38] Không phát hiện thấy các vi khuẩn sau nhiễm khuẩn ruột trong mô hoạt dịch của bệnh nhân viêm
khớp phản ứng, có thể trừ trường hợp vi khuẩn Yersinia.[16] Trong trạng thái bền bỉ này, biểu hiện gen thay đổi. Biểu
hiện của gen Protein màng ngoài (omp 1), được sử dụng trong phân chia tế bào, trong vi khuẩn Chlamydia ở trạng thái
bền bỉ giảm so với vi khuẩn ở trạng thái sản sinh. Tăng cường điều chỉnh Protein sốc nhiệt (HSP)-60 trong C Trachomatis
và C Pneumoniae có vai trò quan trọng để duy trì trạng thái bền bỉ.[33] [36] [39] [40] Người ta cũng chứng mình được ở
bệnh nhân viêm khớp phản ứng có tình trạng giảm hoạt động diệt khuẩn của các bạch cầu đơn nhân khi phơi nhiễm với
Chlamydia.[41]Các chủng Chlamydia có một vài phương pháp khác nhau để tránh đáp ứng miễn dịch của vật chủ.

Người ta nhận thấy vai trò quan trọng của kháng nguyên tương thích mô HLA-B27 loại I trong sinh bệnh học của các
bệnh cột sống. Tỷ lệ hiện mắc bệnh thường dao động từ 30% đên 50% trong các nghiên cứu dịch tễ viêm khớp phản
ứng.[27] [29] [42] [43] [44] [45] [46] [47] Vai trò chính xác của gen HLA-B27 không rõ ràng; tuy nhiên, không bắt buộc
phải có để chẩn đoán. Một vài cơ chế gây bệnh đã được mô tả. Trong đó bao gồm tính bắt chước phân tử, bằng cách trình
diện các vật liệu vi khuẩn có cấu tạo gen giống các khớp với tế bào T từ đó gây ra phản ứng tự miễn,[47] vi khuẩn gây
bệnh làm thay đổi tự dung nạp với kháng nguyên B27[48] [49] và đáp ứng vật chủ thay đổi liên quan đến sự tăng xâm lấn
của các vi trùng trong ruột,[50] và tạo thuận cho tình trạng bền bỉ của vi khuẩn Chlamydia.[51]
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Viêm khớp phản ứng Chẩn đoán

Tiền sử ca bệnh

Tiền sử ca bệnh #1

Một sinh viên nam 21 tuổi có biểu hiện đầu gối trái đau, nóng, và sưng, đau vùng dưới thắt lưng kèm theo đau hai bên
mông, và đau gót chân trái trong 4 tuần. Bệnh nhân cho biết không bị chấn thương và các triệu chứng mới xuất hiện.
Bệnh nhân không sốt hoặc đau khớp đáng kể. Xem xét thêm các triệu chứng cho thấy bệnh nhân được điều trị nhiễm
nấm Chlamydia sau khi bị khó tiểu khoảng 8 tuần trước (sử dụng Azithromycin đơn trị). Bệnh nhân cho biết có quan
hệ tình dục không an toàn với bạn tình mới 2 ngày trước khi khởi phát chứng khó tiểu. Ngoài đau và sưng, bệnh nhân
còn cho biết em ấy bị cứng đầu gối trái và vùng dưới lưng vào buổi sáng kéo dài hơn 1 tiếng. Bệnh nhân tiếp tục có
các đợt khó tiểu. Kết quả khám lâm sàng cho thấy đầu gối trái bị tràn dịch nhiều và nóng. Hạn chế vận động mức độ
nhẹ. Gót chân trái đau khi chạm vào ở vị trí gân Achilles. Kết quả xét nghiệm có tốc độ máu lắng là 35 mm/giờ, và
công thức máu và Axit Uric trong giới hạn bình thường. Kết quả HLA-B27 dương tính, yếu tố dạng thấp âm tính, và
ANA âm tính. Kết quả phân tích dịch khớp âm tính đối với tinh thể, và tổng số lượng tế bào có nhân là 22.000 tế bào/
microlitre (65% bạch cầu trung tính). Kết quả mẫu phết niệu đạo bằng PCR dương tính với Chlamydia Trachomatis
9 tuần trước vào lần biểu hiện khó tiểu ban đầu. Không có bằng chứng cho thấy song cầu Gram âm trên mẫu nhuộm
Gram.

Cách tiếp cận chẩn đoán từng bước
Không có xét nghiệm đặc hiệu để chẩn đoán viêm khớp phản ứng. Thay vào đó, cần sử dụng một nhóm các xét nghiệm để
xác định nghi ngờ ở một bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng gợi ý viêm khớp trong giai đoạn sau khi mắc bệnh hoa
liễu hoặc sau kiết lỵ.

Các yếu tố phản ứng viêm cấp tính và HLA-B27
Các yếu tố phản ứng viêm cấp tính như tốc độ máu lắng hoặc Protein phản ứng C (CRP), thường tăng trong giai đoạn
cấp tính nhưng có xu hướng bình thường hóa nếu bệnh tiến triển thành mạn tính. Các xét nghiệm yếu tố dạng thấp,
gặp trong viêm khớp dạng thấp, và ANA, có trong nhiều bệnh lý tự miễn, thường âm tính. Mặc dù tỷ lệ có HLA-B27
trong các nghiên cứu trước đây dao động từ 0% đến 80%, đa số nghiên cứu về viêm khớp phản ứng cho biết tỷ lệ
HLA-B27 từ 30% đến 50%.[29] [42] [43] [44] [26] [27] [45] [46] Gen không đặc hiệu hoặc không bắt buộc phải có
để chẩn đoán viêm khớp phản ứng, nhưng sự có mặt của nó trong một biểu hiện lâm sàng thích hợp giúp cải thiện độ
chính xác của chẩn đoán.[53]

Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
Nhận biết các vi khuẩn gây bệnh thường gặp giúp đưa ra chẩn đoán. Nuôi cấy niệu-sinh dục và phân rất hữu ích khi
đang nhiễm trùng; tuy nhiên, các kết quả nuôi cấy này thường âm tính sau khi khởi phát viêm khớp. Tuy nhiên, chúng
dễ thực hiện và cần tiến hành khi khởi phát viêm khớp.

Cần thực hiện nuôi cấy thường qui và nuôi cấy để loại trừ bệnh lậu và các nhiễm khuẩn khác đối với dịch khớp. Cũng
cần thực hiện tìm tinh thể trong dịch khớp để loại trừ bệnh Gút hoặc bất kỳ viêm khớp do tinh thể gây ra khác.

Phân tích PCR các thành phần vi khuẩn trong màng hoạt dịch hoặc dịch khớp giúp xác định chẩn đoán nhưng không
thiết thực. Cũng nên tiến hành phân tích PCR trên mẫu nước tiểu khi khởi phát viêm khớp; tuy nhiên, kết quả thường
âm tính vào giai đoạn này.
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Chỉ định xét nghiệm khuếch đại Nucleic ở nam giới và nữ giới không có triệu chứng nghi ngờ viêm khớp phản ứng
mắc phải do quan hê tình dục.[54]

Có thể kiểm tra huyết thanh đối với các vi khuẩn gây bệnh đã biết, nhưng vẫn khó có thể chứng minh được nguyên
nhân vì vậy thường không khuyến cáo chỉ định các xét nghiệm này.[55]

Chụp X-quang
Cần chụp x-quang cột sống của bất kỳ bệnh nhân nào nghi ngờ nhiễm viêm khớp phản ứng mạn tính. Mặc dù chụp X-
quang các khớp ngoại biên có thể cho thấy một số đặc điểm viêm khớp phản ứng, nhưng ít đặc hiệu hơn trong viêm
khớp phản ứng.

Không có kết quả chụp X-quang đặc hiệu trong giai đoạn sớm của bệnh trừ tình trạng sưng nề mô mềm. Khi đã trở
thành mạn tính, có thể thấy hẹp khe khớp và bào mòn các khớp nhỏ ở tay và bàn chân. Chụp X quang cột sống cho
thấy viêm khớp cùng chậu không đối xứng trong một phần ba bệnh nhân bị viêm khớp phản ứng mạn tính.[56] [57]
Trong viêm khớp phản ứng mãn tính có thể thấy viêm điểm bám tận biểu hiện dưới dạng tân tạo xương màng xương
các vị trí bám của gân và dây chằng. Thường gặp Canxi hóa ở vị trí gân Achille và gai xương tân tạo tại xương gót.
Vôi hóa dây chằng ở cột sống thắt lưng vầ cột sống ngực là do viêm điểm bám gân mạn tính dây chằng cạnh cột sống.

MRI
Chụp MRI có thể có độ nhạy cao trong phát hiện sớm viêm khớp cùng chậu, nhưng chưa có các nghiên cứu có đối
chứng về vấn đề này. Chụp MRI các khớp cùng chậu có thể đặc biệt hữu ích ở những bệnh nhân nghi ngờ viêm khớp
phản ứng kèm theo đau lưng dưới hoặc vùng mông. Chụp MRI không chỉ có thể cho thấy các hình ảnh mòn khớp
hoặc cứng khớp cùng chậu, mà còn những tổn thương ở tủy xương quanh khớp cùng chậu cho thấy tình trạng viêm
khớp cùng chậu đang hoạt động.

Các yếu tố nguy cơ

Mạnh
Giới tính nam

• Tỷ lệ bệnh viêm khớp phản ứng do Chlamydia gây ra ở nam giới so với nữ giới là 9:1. Tỷ lệ bệnh viêm khớp phản
ứng sau kiết lỵ ở nam giới so với nữ giới là khoảng 1:1.[52]

Kiểu gen HLA-B27

• Tỷ lệ lưu hành HLA-B27 trong các nghiên cứu dịch tễ ở bệnh nhân viêm khớp phản ứng thường dao động từ 30%
đến 50%.[29] [42] [43] [44] [27] [45] [46] [47] Tuy nhiên, vai trò gen chính xác của HLA-B27 chưa rõ ràng.

Tiền sử nhiễm Chlamydial hoặc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa

• Viêm khớp phản ứng xảy ra sau khi phơi nhiễm các nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và niệu-sinh dục nhất định, nhất
là các chủng Chlamydia, Campylobacter Jejuni, Salmonella Enteritidis, Shigella, và Yersinia.

Các yếu tố về tiền sử và thăm khám

Các yếu tố chẩn đoán chủ yếu
có các yếu tố nguy cơ (thường gặp)
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• Các yếu tố nguy cơ bao gồm nam giới, kiểu gien di truyền HLA-B27 và nhiễm Chlamydial hoặc nhiễm khuẩn
đường tiêu hóa trước đây.

Viêm khớp ngoại vi (thường gặp)

• Các triệu chứng lâm sàng thường bắt đầu trong vòng 1 đến 4 tuần sau khi khởi phát nhiễm trùng. Tiến triển âm
thầm của viêm khớp liên quan đến nhiễm Chlamydial có thể lâu hơn so với nhiễm kiết lỵ.[58]

• Viêm khớp thường gặp nhất là viêm ít khớp không đối xứng. Tuy nhiên, viêm đa khớp và viêm một khớp có thể
xảy ra.

• Thường xảy ra ở các khớp lớn của chi dưới. Tình trạng viêm thường dẫn đến đau, sưng, nóng, đỏ, và cứng các
khớp nhất là vào buổi sáng. Sưng toàn bộ các ngón (ngón tay hoặc ngón chân), được gọi là viêm ngón, là tổn
thương đặc hiệu trong các bệnh cột sống do viêm bao hoạt dịch gân cơ gấp. Thông thường, chẩn đoán bệnh nhân
bị viêm khớp phản ứng mạn tính khi có biểu hiện các triệu chứng khớp trong hơn 6 tháng.

Viêm khớp thể trục (thường gặp)

• Thường gặp viêm cột sống, nhất là của khớp cùng xương chậu và thắt lưng-xương cùng.. Các triệu chứng biểu
hiện là đau và cứng thắt lưng vùng dưới và/hoặc đau mông không đặc hiệu, nhất là khi không hoạt động. Tập
luyện thường giúp thuyên giảm các triệu chứng. Đặc điểm này giúp phân biệt viêm cột sống và các nguyên nhân cơ
học gây đau lưng. Viêm khớp phản ứng mạn tính thường liên quan đến cột sống ngực và cột sống cổ.

Các yếu tố chẩn đoán khác

các triệu chứng thể tạng (thường gặp)

• Thường gặp sốt, mệt mỏi và sụt cân.

Viêm điểm bám gân (thường gặp)

• Đây là tình trạng viêm ở những vị trí gân bám vào xương. Các vị trí thường gặp bao gồm gân Achilles và mặt gan
bàn chân của xương gót gây đau gót.

Tổn thương niêm mạc (không thường gặp)

• Bệnh nhân có thể bị loét niêm mạc miệng không đau kèm theo viêm niệu đạo và chứng khó tiểu vô khuẩn. Tình
trạng viêm ở bàng quang và tuyến tiền liệt có thể dẫn đến viêm bàng quang và viêm tuyến tiền liệt.
[Fig-1]

phát ban da (không thường gặp)

• Dầy sừng lậu là tổn thương da gặp ở khoảng 12% bệnh nhân. Biệu hiện như tổn thương rộp nước giống mảng
bám hoặc có mủ và không thể phân biệt với bệnh vảy nến có mủ bằng kính hiển vi. Những tổn thương này thường
gặp nhất là ở lòng bàn chân hoặc lòng bàn tay, nhưng cũng có thể ở chỗ khác.
[Fig-2]

Viêm quy đầu (không thường gặp)

• Loét không đau và các tổn thương giống mảng bám trên phần thân hoặc đầu dương vật.
[Fig-3]

Biểu hiện ở mắt (không thường gặp)

• Biểu hiện ở mắt là viêm kết mạc có thể gây đỏ, chảy nước mắt, và chảy mủ vô khuẩn trong giai đoạn cấp tính.
Viêm màng bồ đào trước (viêm mống mắt), liên quan đến xét nghiệm HLA-B27 dương tính, gây ra các triệu chứng
đau, đỏ, và sợ ánh sáng. Viêm mống mắt thường trở thành mạn tính.
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Biểu hiện tại tim (không thường gặp)

• Biểu hiện viêm động mạch chủ, có thể gây hở van động mạch chủ, dẫn đến suy tim. Rối loạn nhịp tim xảy ra thứ
phát do sẹo trên hệ thống dẫn truyền do viêm mãn tính.

Xét nghiệm chẩn đoán

Xét nghiệm thứ nhất cần yêu cầu

Xét nghiệm Kết quả

Máu lắng (ESR)

• Tốc độ máu lắng tăng không đặc hiệu, nhất là ở giai đoạn cấp tính. Độ nhạy
cảm và độ đặc hiệu của xét nghiệm này thấp.

Tăng

Protein phản ứng C (CRP)

• Tốc độ máu lắng tăng không đặc hiệu, nhất là ở giai đoạn cấp tính. Độ nhạy
cảm và độ đặc hiệu của xét nghiệm này thấp.

Tăng

Kháng thể kháng nhân (ANA)

• Giúp loại trừ các dạng viêm khớp hoặc các bệnh lý khác gây ra các triệu
chứng tương tự.

âm tính

Yếu tố dạng thấp

• Giúp loại trừ các dạng viêm khớp hoặc các bệnh lý khác gây ra các triệu
chứng tương tự.

âm tính

Nuôi cấy niệu-sinh dục và phân

• Nuôi cấy niệu-sinh dục và phân rất hữu ích khi mới có nhiễm trùng; tuy
nhiên, các kết quả nuôi cấy này thường âm tính sau khi khởi phát viêm khớp.

âm tính trừ khi bệnh nhân
được xét nghiệm rất sớm sau
khi khởi phát nhiễm trùng

Chụp X quang thông thường

• Thông thường, có bằng chứng cho thấy viêm khớp cùng chậu không đối
xứng. Cũng có bằng chứng về viêm điểm bám gân, nhất là gân Achilles. Tuy
nhiên, những biểu hiện này không hay gặp trong giai đoạn cấp tính và thường
thấy trong viêm khớp phản ứng mạn tính. Độ nhạy cảm và độ đặc hiệu của
các hình ảnh này thường thấp.

Viêm khớp cùng chậu hoặc
viêm đầu gân

Chọc hút và xét nghiệm dịch khớp

• Giúp loại trừ viêm khớp do tinh thể như bệnh Gout. Cũng có thể cho làm xét
nghiệm này nếu về sau có tổn tương lan tỏa.

âm tính

Các xét nghiệm khác cần cân nhắc

Xét nghiệm Kết quả

HLA-B27

• Xét nghiệm này có thể xác định có hay không có HLA-B27. Độ nhạy cảm và
độ đặc hiệu của xét nghiệm này thường thấp.

dương tính hoặc âm tính

Xét nghiệm khuếch đại Nucleic

• Được chỉ định ở nam giới và nữ giới không có triệu chứng nghi ngờ viêm
khớp phản ứng mắc phải do quan hệ tình dục.[54]

Có thể dương tính đối với
nhiễm nấm Chlamydia
Trachomatis hoặc Neisseria
Gonorrhoeae
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Xét nghiệm Kết quả

MRI

• Thông thường, có bằng chứng cho thấy viêm khớp cùng chậu không đối
xứng. Cũng có bằng chứng về viêm điểm bám gân, nhất là gân Achilles. Tuy
nhiên, những kết quả này không hay gặp trong giai đoạn cấp tính và thường
thấy trong viêm khớp phản ứng mạn tính. Độ nhạy cảm và độ đặc hiệu của
hình ảnh này thường thấp.

Viêm khớp cùng chậu hoặc
viêm đầu gân

Chẩn đoán khác biệt

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm cột sống dính khớp (AS) • Tổn thương lên cột sống tương
tự như viêm khớp phản ứng
nhưng đối xứng hơn, nhất là ở
các khớp cùng chậu.

• Chụp X-quang cột sống thấy có
cầu xương (xơ hóa dây chằng
cột sống tạo thành cầu xương
giữa các đốt sống) có xu hướng
ở mép. Hình ảnh cột sống "hình
cây tre" đặc trưng trong viêm
cột sống dính khớp. Viêm cột
sốn dính khớp ít ảnh hưởng đến
các khớp lồi ngoại vi hơn viêm
khớp phản ứng.

Viêm khớp vẩy nến • Có thể khó phân biệt được 2
bệnh lý này, nhất là ở bệnh nhân
bị viêm khớp vẩy nến không có
bệnh vảy nến và ở cả hai nhóm
bệnh nhân đều có ảnh hưởng
đến da. Các tổn thương da có
thể xuất hiện rất giống nhau và
về mặt mô học giống với những
tổn thương của viêm khớp phản
ứng. Trong viêm khớp vẩy nến,
thường không ảnh hưởng đến
các khớp gian đốt xa.

• Chụp X-quang tay cho thấy hình
ảnh bào mòn ở một đầu khớp
gian đốt xa kèm theo mở rộng
phần đáy của xương bàn tay gần
bên; hủy xương các đốt ngón xa.

Viêm khớp dạng thấp • Tổn thương đa khớp có tính đối
xứng thường ảnh hưởng tới các
khớp nhỏ ở bàn tay và bàn chân.
Viêm khớp dạng thấp không
ảnh hưởng đến cột sống thắt
lưng hoặc các khớp cùng xương
chậu.

• Yếu tố dạng thấp và các
kháng thể kháng CCP (Cyclic
Citrullinated Peptide) trong có
thể dương tính trong viêm khớp
dạng thấp. Chụp X quang bàn
tay cho thấy các thay đổi bào
mòn điển hình.
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Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Sốt thấp khớp • Sốt thấp khớp liên quan đến hệ
hô hấp trên trước khi khởi phát
viêm khớp. Cả hai loại bệnh đều
thường có sốt. Sốt thấp khớp
bắt đầu là viêm khớp di chuyển
cấp tính liên quan đến cả hai
chi trên và chi dưới. Không ảnh
hưởng đến cột sống, bao gồm
cả các khớp cùng chậu. Viêm
khớp phản ứng sau khi nhiễm
khuẩn liên cầu là viêm khớp cấp
tính liên quan đến nhiễm khuẩn
liên cầu trước đây ở bệnh nhân
không đáp ứng các iêu chuẩn
Jones về sốt thấp khớp cấp tính.
Viêm khớp phản ứng sau khi
nhiễm khuẩn liên cầu thường
xuất hiện ở hai chi dưới, do đó,
cần chẩn đoán phân biệt ở bệnh
nhân viêm khớp hai chi dưới.
Người ta không rõ liệu đây là
một bệnh lý riêng hay hình thái
ít triệu chứng của sốt thấp khớp.

• Các kháng thể Antistreptolysin-
O, kháng thể antiDNAse B, và
nuôi cấy họng/xét nghiệm kháng
nguyên nhanh cho Streptococcus
nhóm A có thể dương tính.

Bệnh Still khởi phát ở người
lớn

• Bệnh nhân mắc bệnh Still và
viêm khớp phản ứng đều có thể
bị sốt. Tuy nhiên, người ta ghi
nhận sốt trong bệnh Still là sốt
hàng ngày (mỗi ngày 2 cơn sốt).
Phát ban có đặc trưng chóng
phai, màu cá hồi xảy ra đồng
thời với sốt trong bệnh Still.

• Có thể thấy tăng bạch cầu và
tăng tiểu cầu trong công thức
máu, LDH tăng, LFTs bình
thường, và Ferritin huyết thanh
tăng. ChụpXx-quang tay có thể
cho thấy hẹp khe khớp cổ tay và
khớp cổ-bàn tay mà không có
vết bào mòn.

Bệnh lậu cầu lan tỏa • Viêm khớp do bệnh lậu cầu xảy
ra là viêm đa khớp di chuyển
cấp tính kèm theo viêm bao hoạt
dịch gân, thường ảnh hưởng đến
bàn tay. Một đặc điểm khác của
nhiễm lậu cầu bao gồm các tổn
thương nhỏ, không đau, ban sần,
có mủ, hoặc mụn nước trên gốc
ban đỏ ở các chi.

• Nuôi cấy sinh dục niệu để tìm
Neisseria Gonorrhoeae.
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Viêm khớp phản ứng Chẩn đoán

Tình trạng Các dấu hiệu/triệu chứng
khác biệt

Các xét nghiệm khác biệt

Viêm khớp liên quan đến viêm
đường ruột

• Tình trạng viêm đường ruột
giúp chẩn đoán phân biệt viêm
khớp liên quan đến viêm đường
ruột và viêm khớp phản ứng.

• Không có xét nghiệm phân biệt.
Tuy nhiên, bệnh nhân viêm
khớp liên quan đến viêm đường
ruột thường có viêm khớp cùng
chậu đối xứng hai bên, trong khi
bệnh nhân viêm khớp phản ứng
thường có tổn thương không đối
xứng khớp cùng chậu trên hình
ảnh chụp thường quy. Ngoài ra,
bệnh nhân viêm khớp liên quan
đến viêm đường ruột có thể
biểu hiện cầu xương ở mép trên
hình ảnh chụp thường quy, và
bệnh nhân viêm khớp phản ứng
thường biểu hiện cầu xương
không ở mép.

Gút • Trong bệnh Gút, bệnh nhân
thường bị tổn thương các khớp
gian đốt xa hơn. Bệnh nhân
cũng có thể có các hạt Tophi do
lắng đọng Axit Uric, ví dụ như
ở loa tai.

• Thấy tinh thể trong dịch khớp bị
tổn thương.

Viêm khớp nhiễm khuẩn • Ảnh hưởng đến các khớp đơn
trong hầu hết các ca. Khớp bị
ảnh hưởng thường sưng, nóng,
đỏ, bệnh nhân có thể bị sốt.

• Cần cấy vi khuẩn từ dịch khớp
của khớp tổn thương. Số lượng
tế bào của dịch khớp thường
vượt quá 50.000/mm^3, với hơn
75% bạch cầu đa nhân. Cũng có
thể có kết quả cấy máu dương
tính.

Viêm khớp sau nhiễm vi-rút • Đau khớp xuất hiện sau khi bị
bệnh giống cúm trong nhiễm vi-
rút Parvo. Kiểu tổn thương khớp
giống thấp khớp (viêm đa khớp
nhỏ đối xứng) có tính đặc hiệu.
Thỉnh thoảng, bệnh nhân có thể
có sẩn phát ban.

• Trong nhiễm vi-rút Parvo B19,
có thể thấy xét nghiệm máu
dương tính; IgM dương tính
trong vòng 6 tuần đầu sau khi
phơi nhiễm..

Viêm khớp Lyme • Bệnh Lyme gây ra dạng phát
ban đặc trưng được gọi là quầng
ban đỏ bắt đầu tại vị trí bị ve
đốt. Các triệu chứng toàn thân
không đặc hiệu như đau đầu,
sốt, và mệt mỏi thường gặp
trong bệnh Lyme. Viêm khớp có
thể di chuyển và thường mỗi lần
chỉ ảnh hưởng đến 1 khớp, chủ
yếu là các khớp lớn như đầu
gối.

• Xét nghiệm dương tính với
Lyme bằng phương pháp
Western blot.
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Các tiêu chí chẩn đoán

Tiêu chuẩn của Nhóm nghiên cứu bệnh cột sống châu Âu (ESSG)

Không có tiêu chuẩn chẩn đoán cho viêm khớp phản ứng. Viêm khớp phản ứng là một trong các dạng viêm khớp cột
sống. Người ta đề xuất hai sơ đồ phân loại để hỗ trợ chẩn đoán bệnh viêm khớp cột sống. Người ta phát triển sơ đồ đầu
tiên, tiêu chuẩn Amor, vào năm 1990 theo các nghiên cứu có đối chứng ca bệnh thuộc bệnh cột sống.[59] Sơ đồ công bố
gần đây nhất, ESSG, năm 1991.[60] Sau khi đã chẩn đoán bệnh cột sống, nghiên cứu tiền sử và các triệu chứng khác cho
phép nhận biết bệnh viêm khớp cột sống đặc hiệu, bao gồm viêm khớp phản ứng.

ESSG sử dụng 2 thông số tầm soát ban đầu để đánh giá thêm bệnh cột sống:

1. Đau viêm cột sống, được xác định là đau cột sống với ít nhất 4 tiêu chuẩn sau:

• Khởi phát trước 45 tuổi
• Diễn ra âm thầm
• Cải thiện khi vận động
• Cứng khớp buổi sáng
• Ít nhất 3 tháng

2. Viêm màng hoạt dịch không đối xứng hoặc chủ yếu ảnh hưởng đến hai chi dưới, và 1 hoặc nhiều tiêu chuẩn sau
đây:

• Tiền sử gia đình, trực hệ hoặc thế hệ thứ hai có bất kỳ bệnh nào sau đây: viêm cột sống dính khớp, bệnh
vảy nến, viêm màng bồ đào cấp tính, viêm khớp phản ứng, hoặc bệnh viêm đường ruột

• Bệnh vảy nến xảy ra trước đây hoặc hiện nay, do bác sĩ chẩn đoán
• Bệnh viêm đường ruột (bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng) xảy ra trước đây hoặc hiện nay, do bác sĩ

chẩn đoán và xác định bằng chụp X-quang hoặc nội soi
• Đau mông xen kẽ
• Viêm đầu gân, được xác định là trước đây hoặc hiện tại có đau hoặc đau khi chạm khi khám ở vị trí gân

Achilles hoặc mặt gan bàn chân
• Tiêu chảy cấp tính xảy ra trong vòng 1 tháng trước khi viêm khớp
• Viêm niệu đạo không do vi khuẩn lậu cầu hoặc viêm cổ tử cung xảy ra trong vòng 1 tháng trước khi viêm

khớp
• Bằng chứng viêm khớp cùng chậu trên phim X-quang.
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Viêm khớp phản ứng Điều trị

Cách tiếp cận điều trị từng bước

Như với nhiều hội chứng viêm khớp, mục tiêu điều trị nhằm làm thuyên giảm triệu chứng và phòng ngừa hoặc ngăn chặn
tổn thương khớp. Các thuốc thường dùng bao gồm thuốc kháng viêm không Steroid (NSAIDs), Corticosteroids, và nhóm
thuốc chống thấp khớp tác dụng chậm (DMARD).

Thuốc kháng viêm không Steroid (NSAID)
Thường sử dụng NSAIDs như là liệu pháp đầu tay. Người ta không cho rằng NSAID đặc hiệu tốt hơn các loại thuốc
khác.[61] NSAIDs dường như có hiệu quả trung bình trong điều trị các triệu chứng lâm sàng của cả đau khớp thể trục
và ngoại vi. Tuy nhiên, không có thử nghiệm nào phân tích hiệu quả của chúng trong viêm khớp phản ứng. Tuy vậy,
kinh nghiệm lâm sàng gợi ý rằng nhóm thuốc này có hiệu quả. Người tra sử dụng trong giai đoạn sớm của bệnh để cải
thiện tình trạng chức năng. Ý kiến của bác sĩ chuyên khoa gợi ý thử Indometacin hoặc Naproxen trước tiên. Việc sử
dụng NSAIDs bị hạn chế do độc tính gan và thận cùng với các biến chứng xuất huyết tiêu hóa của thuốc.

Corticosteroid
Không như NSAIDs, Corticosteroids có hiệu quả hạn chế trên các triệu chứng thuộc khớp trục và có hiệu quả hơn
lên các khớp ngoại vi trong viêm khớp phản ứng.[5] Có thể sử dụng Corticosteroids nếu bệnh nhân không đáp ứng
với NSAIDs hoặc trong cơn cấp tính. Tiêm thuốc trong khớp khi chỉ tổn thương một khớp và ít khớp giúp thuyên
giảm trong thời gian ngắn, nhưng có thể cần sử dụng Corticosteroid đường toàn thân nếu nhiều khớp bị ảnh hưởng.
Corticosteroids đường toàn thân có thể giúp điều trị các biểu hiện ở mắt, như viêm mống mắt. Có thể sử dụng
Corticosteroids tại chỗ để điều trị tổn thương da như viêm quy đầu và da dầy sừng lậu.
[Fig-3]

[Fig-2]

Thuốc chống thấp khớp tác dụng chậm (DMARDs)
Người ta xem đây là lựa chọn thứ hai khi NSAIDs thất bại hoặc khi cần điều trị tích cực để phòng ngừa tổn thương
khớp có bằng chứng trên phim X-quang. Loại thuốc chống thấp khớp tác dụng chậm duy nhất được đánh giá chính
thức trong thử nghiệm đối chứng mù đôi là Sulfasalazine.[62] Trong thử nghiệm này, 2 g Sulfasalazine sử dụng mỗi
ngày cho thấy một số cải thiện so với giả dược. Nếu thuốc không có hiệu lực trong vòng 3 đến 4 tháng, cần ngưng
thuốc.

Kháng sinh
Không có dữ liệu nào cho thấy sử dụng thuốc kháng sinh lâu dài có bất kỳ hiệu quả điều trị nào trong điều trị viêm
khớp phản ứng sau khi nhiễm bệnh đường ruột. Đối với viêm khớp phản ứng sau khi nhiễm nấm Chlamydial, dữ liệu
liên quan đến điều trị bằng thuốc kháng sinh lâu dài đang gây nhiều tranh cãi. Điều quan trọng cần nhớ là có viêm
khớp phản ứng cấp tính và viêm khớp phản ứng mạn tính. Người ta đã thực hiện phần lớn các nghiên cứu trên bệnh
nhân bị viêm khớp phản ứng sau khi nhiễm nấm Chlamydial cấp. Do bệnh lý thường tự khỏi, có thể khó chứng minh
rằng sử dụng thuốc kháng sinh lâu dài có thể giúp ích trong giai đoạn cấp tính. So với giả dược, một nghiên cứu không
cho thấy lợi ích đáng kể khi kết hợp Ofloxacin và Roxithromycin ở bệnh nhân viêm khớp phản ứng cấp tính sau sau
kiết lỵ hoặc sau khi nhiễm trùng tiết niệu sinh dục.[63] Hầu hết các dữ liệu cho thấy phương pháp điều trị này không
có tác dụng, trừ khi một nghiên cứu gợi ý là có tác dụng.[64] Đối với viêm khớp phản ứng mạn tính sau khi nhiễm
nấm Chlamydial, một nghiên cứu sử dụng phương pháp kháng khuẩn kết hợp lâu dài cho thấy kết quả tích cực.[65]
Một phân tích gộp cho ra kết quả không đồng nhất, do đó hiệu quả của thuốc kháng sinh trong viêm khớp phản ứng
vẫn không chắc chắn.[66]
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Tổng quan về các chi tiết điều trị

Tham khảo cơ sở dữ liệu dược địa phương của quý vị để biết thông tin toàn diện về thuốc, bao gồm các chống chỉ định,
tương tác giữa các loại thuốc, và liều dùng thay thế. ( xem Tuyên bố miễn trách nhiệm )

Cấp tính ( tóm tắt )

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Giảm triệu chứng 1 Thuốc kháng viêm không Steroid (NSAID)

2 Corticosteroid

Tiếp diễn ( tóm tắt )

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Viêm khớp phản ứng dai dẳng hoặc mạn
tính

1 thuốc chống thấp khớp tác dụng chậm

16 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Feb 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://bestpractice.bmj.com


Viêm khớp phản ứng Điều trị

Các lựa chọn điều trị

Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Giảm triệu chứng 1 Thuốc kháng viêm không Steroid (NSAID)

» Người ta thấy rằng NSAID không tốt hơn các thuốc
khác trong viêm khớp phản ứng.

» Ý kiến của bác sĩ chuyên khoa gợi ý thử
Indometacin và Naproxen là thuốc lựa chọn đầu tay,
mặc dù có nhiều loại thuốc khác và có thể có hiệu quả
như nhau.

Các lựa chọn sơ cấp

» Indometacin: Uống 25 mg x 2-3 lần/ngày khi cần

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» Naproxen: Uống 250-500 mg x 2 lần/ngày khi
cần, tối đa 1250 mg/ngày

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» Ibuprofen: Uống 300-400 mg x 3-4 lần/ngày khi
cần, tối đa 2400 mg/ngày

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» Diclofenac Potassium: Uống 50 mg (phóng thích
trực tiếp) x 2-3 lần/ngày khi cần

HOẶC

Các lựa chọn sơ cấp

» Diclofenac Sodium: Uống 100 mg x 1 lần/ngày
(phóng thích kéo dài) khi cần

2 Corticosteroid

» Chỉ sử dụng ở bệnh nhân mắc bệnh nặng hoặc đa
khớp hoặc ở bệnh nhân mắc bệnh mắt nặng không
kiểm saots được bằng thuốc kháng viêm không Steroid
(NSAIDs).

» Tiêm trong khớp có thể giúp thuyên giảm ngắn hạn
trong trường hợp viêm một khớp và ít khớp.

» Có thể sử dụng Corticosteroids tại chỗ để điều trị tổn
thương da như viêm bao quy đầu và da dầy sừng lậu.
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Cấp tính

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị
[Fig-3]

Các lựa chọn sơ cấp

» Prednisolone: Uống 0,5 -1 mg/kg/ngày, giảm liều
dần dần và sớm

HOẶC

Các lựa chọn thứ cấp

» methylprednisolone: tham khảo ý kiến chuyên gia
để có hướng dẫn thêm về liều tiêm trong khớp

Tiếp diễn

Nhóm bệnh nhân Tx line Điều trị

Viêm khớp phản ứng dai dẳng hoặc mạn
tính

1 thuốc chống thấp khớp tác dụng chậm

» Sulfasalazine là thuốc chống thấp khớp tác dụng
chậm (DMARD) duy nhất được đánh giá chính thức
trong thử nghiệm mù đôi có đối chứng.[62]

» Các thuốc khác như Methotrexate, có thể có hiệu quả
tương tự.

Các lựa chọn sơ cấp

» Sulfasalazine: Uống 500 x 1 lần/ngày trong thời
gian đầu, tăng thêm 500mg/ngày mỗi tuần theo
mức đáp ứng, tối đa 2 g/ngày chia thành 2-3 lần
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Giai đoạn đầu

Thuốc ức chế TNF-alpha
Thuốc đã được chứng minh lợi ích tuyệt vời trong điều trị viêm cột sống dính khớp và viêm khớp vẩy nến, nhưng không
có thử nghiệm mù đôi, có đối chứng với giả dược nào đánh giá hiệu quả trong viêm khớp phản ứng. Một nghiên cứu
hồi cứu nhãn mở và các báo cáo ca bệnh gợi ý lợi ích trên lâm sàng của nhóm thuốc này trong điều trị viêm khớp phản
ứng.[67] [68] [69] [70] Trong huyết thanh của bệnh nhân viêm khớp phản ứng, người ta thấy TNF tăng nhẹ so với nhóm
chứng,[71] cho thấy thuốc ức chế TNF-alpha có thể có lợi nhưng người ta cho rằng viêm khớp phản ứng là loại bệnh
do hoạt động của tế bào T hỗ trợ 2 nhiều hơn.[72] [73] [74] Quan sát dài hạn ở các bệnh nhân viêm khớp phản ứng
cho thấy các bệnh nhân này ít tiết TNF-alpha.[75] Hơn nữa, dữ liệu xét nghiệm trong ống nghiệm gợi ý rằng số lượng
vi khuẩn Chlamydia ở dạng bền bỉ tỷ lệ nghịch với mức TNF-alpha.[76] [77] [78] Cần sử dụng cẩn trọng thuốc ức chế
TNF-alpha đối với viêm khớp phản ứng khó điều trị. Tuy nhiên, vẫn có khả năng là sử dụng các chất đối kháng TNF-
alpha trong viêm khớp phản ứng có thể tái kích hoạt nguyên nhân gây nhiễm trùng, nhất là với viêm khớp phản ứng do
nấm Chlamydia.[54] Do đó, liệu pháp này vẫn chưa được sử dụng ở những bệnh nhân này.

Kháng sinh
Vai trò chính xác của thuốc kháng sinh trong viêm khớp phản ứng vẫn đang được nghiên cứu. Một nghiên cứu kéo dài
3 tháng sử dụng Lymecycline trong viêm khớp phản ứng cho thấy so với giải dược, loại thuốc này cải thiện đáng kể về
mặt thống kê đối với viêm khớp phản ứng sau khi giao hợp nhưng không phải với viêm khớp phản ứng sau khi nhiễm
bệnh đường ruột.[64] Một nghiên cứu tương tự sử dụng Ciprofloxacin không cho thấy có sự khác biệt đáng kể so với
giả dược đối với tất cả các dạng viêm khớp phản ứng; tuy nhiên, quan sát thấy có một số cải thiện khi phân tích dưới
nhóm với C Trachomatis.[79] Các nghiên cứu khác không cho thấy lợi ích của thuốc kháng sinh.[80] Kết quả các xét
nghiệm trong ống nghiệm cho thấy rằng đơn trị liệu lâu dài với một vài thuốc kháng sinh có thể thúc đẩy hình thành nấm
Chlamydial nội bào ở dạng bền bỉ.[81] [82] [83] [84] Tuy nhiên, kết hợp các loại thuốc kháng sinh có thể giúp tiêu diệt
các vi khuẩn Chlamydia bền bỉ, từ đó chữa khỏi bệnh. Một nghiên cứu trong ống nghiệm đánh giá sự kết hợp Rifampicin
và Azithromycin, cho thấy tiêu diệt thành công nấm Chlamydiae bền bỉ.[82] Một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy
lợi ích đáng kể khi kết hợp Rifampicin và Doxycycline để điều trị bệnh cột sống mà người ta cho rằng do nấm chlamydiae
gây ra.[45] Khi kết hợp với nhau, dữ liệu hiện tại không cho thấy lợi ích tiềm năng từ thuốc kháng sinh trong viêm khớp
phản ứng sau bệnh đường ruột, nhưng có thể có vai trò trong viêm khớp phản ứng do nấm Chlamydia. Điều này ủng hộ
cho việc quan sát các vi khuẩn Chlamydia nhìn thấy được trong mô hoạt dịch của viêm khớp phản ứng sau nhiễm nấm
Chlamydial và sự hiện diện của các vi khuẩn sau đường ruột không nhìn thấy được trong mô hoạt dịch ở bệnh nhân sau
nhiễm bệnh đường ruột. Cần tiến hành nhiều nghiên cứu hơn để xác định vai trò chính xác của thuốc kháng sinh trong
viêm khớp phản ứng. Một thử nghiệm đối đầu kéo dài 9 tháng so sánh Doxycycline với liệu pháp kết hợp Doxycycline
và Rifampicin cho thấy sự kết hợp này tốt hơn đáng kể so với đơn trị liệu.[45] Thời gian điều trị lâu hơn (4 tháng) với
Doxycycline trong đơn trị liệu không cho thấy tốt hơn so với điều trị ngắn ngày (10 ngày) ở bệnh nhân viêm khớp phản
ứng do nấm Chlamydia.[80] Một thử nghiệm tiến cứu, mù đôi, có đối chứng với giả dược so sánh thời gian sử dụng
Azithromycin và Rifampin hoặc Doxycycline và Rifampin trong 6 tháng với giả dược ở bệnh nhân viêm khớp phản ứng
do nấm Chlamydia. Nghiên cứu này cho thấy rằng cả hai liệu pháp kết hợp thuốc kháng sinh có hiệu quả tốt hơn so
với giả dược, và bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên sử dụng liệu pháp kháng khuẩn kết hợp này có nhiều khả năng diệt
được nấm Chlamydial ở dạng bền bỉ.[65] Một nghiên cứu trên động vật cho thấy có thể sử dụng Folate-functionalized
Dendrimers nhằm vào các mô nhiễm nấm Chlamydia trong viêm khớp phản ứng.[85] Trong mô hình chuột viêm khớp
phản ứng, viêm khớp sau nhiễm nấm Chlamydial đáp ứng với liệu pháp kháng TNF, và kết hợp các thuốc kháng sinh sử
dụng trong 1 ngày sau khi bị nhiễm bệnh giúp phòng ngừa bệnh.[35] Điều này đem lại niềm hy vọng rất lớn về liệu pháp
điều trị tương lai của dạng viêm khớp phản ứng đặc hiệu này.
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Viêm khớp phản ứng Liên lạc theo dõi
TÁ
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Khuyến nghị

Giám sát

Bác sĩ chuyên khoa khuyến nghị theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân được chẩn đoán viêm khớp phản ứng. Thông
thường, cần xếp lịch thăm khám hàng tháng trong 3 đến 6 tháng đầu tiên. Sau đó, cần điều chỉnh theo đáp ứng điều trị
của bệnh nhân. Bác sĩ khoa khớp cần theo dõi bệnh nhân, và cả bác sĩ chuyên khoa mắt cũng như bác sĩ da liễu nếu
thích hợp.

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân

Khuyến nghị nghỉ ngơi và tránh sử dụng các khớp bị tổn thương trong các giai đoạn đầu của bệnh. Sau khi các triệu
chứng bắt đầu cải thiện, vật lý trị liệu và tập luyện rất quan trong trong việc xây dựng sức mạnh và cải thiện phạm vi
chuyển động tại các khớp bị tổn thương.

Các biến chứng

Các biến chứng Khung thời
gian

Khả năng

Thoái hóa khớp thứ phát dài hạn trung bình

Viêm khớp có thể dẫn đến phá hủy sụn và tiêu xương với thoái hóa khớp thứ phát. Viêm khớp mạn tính có thể tiến
triển trong khoảng 50% bệnh nhân viêm khớp phản ứng.[45] [84] [86] [87] [88] [89]

Nếu bệnh nhân bị viêm khớp phản ứng mạn tính (>6 tháng), sử dụng thuốc ức chế miễn dịch để cố gắng làm chậm
hoặc ngăn chặn phá hủy khớp.

Viêm mống mắt/viêm màng bồ đào biến thiên thấp

Bệnh nhân có thể bị đau mắt, mờ mắt với chứng sợ ánh sáng và mắt đỏ.

Điều trị biến chứng này với Ophthalmic Corticosteroids. Thỉnh thoảng sử dụng Corticosteroids hoặc thuốc ức chế miễn
dịch đường uống.

Dày sừn lậu biến thiên thấp

Các tổn thương có mủ hoặc giống mảng bám, thường trong lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân.
[Fig-2]

Sử dụng các dạng bào chế của Corticosteroid bôi trên da để điều trị.

Tiên lượng

Khoảng 50% bệnh nhân có thể khỏi các triệu chứng trong vòng 6 tháng đầu tiên.[45] [84] Tuy nhiên, 30% đến 50% bệnh
nhân sẽ bị viêm khớp phản ứng mạn tính.[86] [87] [88] [89]
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Hình 1: Mucosal ulcers in a patient with reactive arthritis.

Image provided by the CDC Public Health Image Library
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Hình 2: Keratoderma blenorrhagia in a patient with reactive arthritis.

Image provided by the CDC Public Health Image Library
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Hình 3: Balanitis in a patient with reactive arthritis.

Image provided by the CDC Public Health Image Library
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Tuyên bố miễn trách nhiệm

bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. BMJ Publishing Group Ltd (”BMJ Group”) nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin được
cung cấp là chính xác và cập nhật, nhưng chúng tôi và cả những người cấp giấy phép của chúng tôi, là những người cung
cấp các nội dung nhất định có liên kết với nội dung của chúng tôi hoặc có thể truy cập được từ nội dung của chúng tôi,
đều không đảm bảo điều đó. BMJ Group không ủng hộ hay xác nhận việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay trị liệu nào trong
đó và BMJ Group cũng không thực hiện chẩn đoán cho các bệnh nhân. Các chuyên gia y tế cần sử dụng những cân nhắc
chuyên môn của mình trong việc sử dụng thông tin này và chăm sóc cho bệnh nhân của họ và thông tin trong này không
được coi là sự thay thế cho việc đó.

các phương pháp chẩn đoán, điều trị, liên lạc theo dõi, thuốc và bất kỳ chống chỉ định hay phản ứng phụ nào. Ngoài ra,
các tiêu chuẩn và thực hành y khoa đó thay đổi khi có thêm số liệu, và quý vị nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau.
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị người dùng nên xác minh độc lập các chẩn đoán, điều trị và theo dõi liên lạc được đưa ra,
đồng thời đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp cho bệnh nhân trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, liên quan đến thuốc
kê toa, chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra trang thông tin sản phẩm kèm theo mỗi loại thuốc để xác minh các điều kiện
sử dụng và xác định bất kỳ thay đổi nào về liều dùng hay chống chỉ định, đặc biệt là nếu dược chất được cho sử dụng là
loại mới, ít được sử dụng, hay có khoảng trị liệu hẹp. Quý vị phải luôn luôn kiểm tra rằng các loại thuốc được dẫn chiếu
có giấy phép để sử dụng cho mục đích được nêu và trên cơ sở được cung cấp trong tình trạng “hiện có” như được nêu,
và trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép BMJ Group và những người cấp giấy phép của mình không chịu bất kỳ
trách nhiệm nào cho bất kỳ khía cạnh chăm sóc sức khỏe nào được cung cấp với sự hỗ trợ của thông tin này hay việc sử
dụng nào khác của thông tin này.

Xem đầy đủ Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang Web.

Liên hệ với chúng tôi

+ 44 (0) 207 111 1105
support@bmj.com

BMJ
BMA House
Tavistock Square
London
WC1H 9JR
UK

32 Bản PDF chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) này
dựa trên phiên bản trang mạng được cập nhật lần cuối vào: Feb 23, 2018.

Các chủ đề BMJ Best Practice (Thực tiễn Tốt nhất của BMJ) được cập nhật thường xuyên và
bản mới nhất của các chủ đề này có trên bestpractice.bmj.com . Việc sử dụng nội dung này phải
tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm. © BMJ Publishing Group Ltd 2018. Giữ mọi bản quyền.

http://www.bmj.com/company/legal-information/
http://bestpractice.bmj.com


Những người có đóng góp:

// Các tác giả:

John D. Carter, MD

Professor of Medicine
Division of Rheumatology, Chief, University of South Florida College of Medicine, Tampa, FL
CÔNG KHAI THÔNG TIN: JDC is a co-author of several references cited in this monograph.

// Lời cảm ơn:

Dr John D. Carter would like to gratefully acknowledge Dr Jason P. Guthrie, a previous contributor to this monograph.
JPG declares that he has no competing interests.

// Những Người Bình duyệt:

J.S.H. Gaston, MA, PhD, BM, BCh, FRCP, FMedSci

Professor of Rheumatology
University of Cambridge, Cambridge, UK
CÔNG KHAI THÔNG TIN: JSHG declares that he has no competing interests.

Luis R. Espinoza, MD

Professor and Chief
Section of Rheumatology, Department of Internal Medicine, LSU Health Sciences Center, New Orleans, LA
CÔNG KHAI THÔNG TIN: LRE is a co-author of several references cited in this monograph.


