
Bịnh viêm cột sống dính khớp(AS)
Tài liệu này viết cho những người bị ảnh hưởng bởi bịnh viêm cột sống dính khớp. Nó 
cung cấp thông tin tổng quát để giúp bạn hiểu bạn bị ảnh hưởng của bịnh như thế nào 
và những gì bạn có thể làm để chế ngự nó. Tài liệu nầy cũng cho bạn biết tìm thêm 
thông tin và tư vấn ở đâu.
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BịNh viêm cộT SốNg díNh khớp(AS)

Bịnh viêm cột sống dính khớp là  
gì (AS)? 
Bịnh viêm cột sống dính khớp (AS) là một bịnh trạng 
có ảnh hưởng chủ yếu là trên cột sống . các khớp 
xương cổ, lưng, xương chậu bị viêm, gây đau nhức và 
cứng. Những khớp xương cùng – chậu thường bị ảnh 
hưởng bởi bịnh viêm cột sống dính khớp (AS) . Những 
khớp xương này nối  phần cuối cột sống (sacrum) của 
bạn với  xương chậu. Những khớp xương khác như 
khớp hông và vai cũng có thể bị ảnh hưởng. Bịnh viêm 
cột sống dính khớp (AS) cũng có thể ảnh hưởng đến 
những phần khác của cơ thể, chẳng hạn như mắt, 
da, ruột và phổi. Những triệu chứng của bịnh viêm cột 
sống dính khớp (AS) thường bắt đầu giữa khoảng tuổi 
từ 15 đến 45.

Có những triệu chứng gì ?
các triệu chứng của bịnh viêm cột sống dính khớp 
(AS) thay đổi ở mỗi người. Triệu chứng thường gặp 
nhất là:
• Đau và cứng đơ ở vùng lưng, mông hay cổ
• Triệu chứng tệ hơn sau khi nghĩ ngơi (thí dụ như 

vào lúc sáng sớm) và đỡ hơn khi tập thể dục.
• Đau ở gân (nơi nối liền các bắp cơ và xương) 

và dây chằng (nơi nối liền các xương với nhau), 
thường cảm thấy như đau ở phía trước ngực, phía 
sau gót chân hay dưới bàn chân.

Nguyên nhân gây bịnh ?
vẫn chưa biết được nguyên nhân nào gây ra  bịnh 
viêm cột sống dính khớp (AS). không giống như những 
bịnh đau lưng khác, bịnh viêm cột sống dính khớp 

(AS) không gây ra do những công việc đặc biệt, vận 
động hay chấn thương nào. Bạn có khả năng bị  viêm 
cột sống dính khớp (AS) nếu bạn có tiền sử về bịnh 
này trong gia đình.   có một loại nhiễm sắc thể gọi là  
hLA-B27  có liên hệ với bịnh viêm cột sống dính khớp  
(AS).  hầu như chín trong mười người bị bịnh viêm cột 
sống dính khớp (AS) có kểt quả dương tính khi làm xét 
nghiệm về nhiễm thể hLA-B27. Tuy nhiên hLA-B27 
chỉ có  trong 8% dân chúng nói chung, bao gồm những 
người mạnh khỏe không mắc bịnh viêm cột sống dính 
khớp (AS). gần đây,  hai nhiễm sắc thể mới  (iL23R 
và ARTS1)  cũng đã được tìm thấy có liên hệ với bịnh 
viêm cột sống dính khớp (AS). 

Nó được chẩn đoán như thế nào?
Nhiều người khi ở  giai đoạn đầu của bịnh viêm cột 
sống dính khớp (AS) nghĩ rằng họ chỉ bị đau lưng 
thường và không đi tìm sự giúp đỡ. Tuy nhiên điều 
quan trọng là phải chẩn đoán bịnh viêm cột sống dính 
khớp (AS)  càng sớm càng tốt vì có nhiều phương 
pháp điều trị hiệu quả. Bác sĩ của bạn sẽ chẩn đoán 
bịnh viêm cột sống dính khớp (AS) từ những triệu 
chứng của bạn,  kiểm tra thể chất và xét nghiệm máu 
để đo mức độ viêm . Bác sĩ của bạn có thể yêu cầu 
chụp x-quang cột sống của bạn, nhưng những xét 
nghiệm này đều có thể có kết quả bình thường ở giai 
đoạn đầu. Nếu bác sĩ của bạn nghĩ rằng bạn bị bịnh 
viêm cột sống dính khớp  bạn sẽ được giới thiệu đi 
gặp bác sĩ chuyên khoa về thấp khớp, là bác sĩ chuyên 
điều trị về bịnh viêm khớp.

TỜ ThÔNg TiN



Điều gì sẽ xẩy ra với tôi?
với phương pháp điều trị đúng, hầu hết những người 
bị bịnh viêm cột sống dính khớp có thể có một cuộc 
sống bình thường và năng động . Nhiều người thấy là 
có những lúc triệu chứng bịnh của họ trở nên tệ hơn  
(được xem như là ‘bộc phát’), và có lúc thì những triệu 
chứng của họ lại khá hơn. Trong hầu hết các trường 
hợp bị viêm cột sống dính khớp (AS)  đều có thể được 
kiểm soát tốt bằng điều trị và cơn đau sẽ nhẹ đi theo 
thời gian. Tuy nhiên một số người có thể bị nặng , cơn 
đau  kéo dài . do hậu quả của tình trạng viêm ở cột 
sống, lớp xương mới có thể mọc xung quanh khớp.  
Điều này dẫn đến sự đơ cứng ở lưng và cổ của một số 
người bị bịnh. Trong những trường hợp nghiêm trọng 
phần xương thừa này cỏ thể làm dính các xương ở cột 
sống lại với nhau , làm cho cột sống không cử động 
được. Sự dính xương của cột sống có thể dẫn đến tư 
thế khòm hay gù lưng. Điều này rất phổ biến trước đây 
nhưng bây giờ có thể tránh được bằng cách đi chữa trị 
càng sớm càng tốt.

Bịnh viêm cột sống dính khớp (AS) có 
thể chữa được không?
hiện nay không có cách chữa khỏi bịnh viêm cột sống 
dính khớp (AS) . Tuy nhiên phương pháp điều trị cho 
bịnh viêm cột sống dính khớp (AS) đã được cải thiện 
một cách đáng kể, với các loại thuốc mới cực kỳ hữu 
ích trong việc kiểm soảt tình trạng bệnh, hãy cẩn thận 
với bất kỳ sản phẩm hay liệu pháp nào tuyên bố là 
chửa trị được bệnh viêm cột sống dính khớp (AS)  

Cách điều trị nào đã có cho bịnh viêm 
cột sống dính khớp (AS) ? 
Bác sĩ chuyên khoa về thấp khớp của bạn sẽ điều 
chỉnh việc điều trị của bạn cho hợp với triệu chứng 
và mức độ nghiêm trọng tùy theo tình trạng của bạn. 
không thể tiên đoán  cách điều trị nào là tốt nhất cho 
bạn. mỗi  cách điều trị đều có lợi ích và rủi ro riêng của 
nó. Bác sĩ của bạn có thể cần phải thử vài cách điều 
trị khác nhau trước khi tìm ra được cách điều trị thích 
hợp cho bạn. cách điều trị cho bịnh viêm cột sống 
dính khớp thường liên quan đến:

• Tập vật lý trị liệu (như là thủy trị liệu hay là thể dục 
dưới nước), để giữ cho cột sống linh hoạt và sửa 
cho có tư thế tốt hơn.

• các loại dược liệu, chẳng hạn như:
 - Thuốc gỉảm đau (thuốc giảm đau, chẳng hạn 
  như paracetamol).

 - Thuốc chống viêm không có steroid (NSAids)
 - Thuốc corticosteroids uống hay chích
 - Làm nhẹ bệnh trạng với thuốc chống thấp khớp  
  (dmARds)
 - Sinh học dmARds.

Để biết thêm về các loại thuốc hãy xem trên Thông tin 
về thuốc cho bệnh nhân của hiệp hội Thấp khớp của 
Úc hay tài liệu về Thuốc và viêm khớp.

Tôi có thể làm gì?  
Gặp bác sĩ chuyên khoa về thấp khớp. 
Bác sĩ chuyên khoa về thấp khớp có thể chẩn đoán 
bịnh viêm cột sống dính khớp (AS) và đảm bảo rằng 
bạn có được cách điều trị đúng. Nếu bạn bị viêm cột 
sống dính khớp (AS) và chưa đi gặp bác sĩ chuyên về 
thấp khớp, hãy xin bác sĩ gia đình giới thiệu. hãy xem 
thêm tài liệu về Làm việc với nhóm chăm sóc sức khỏe 
của bạn

Tìm hiểu thêm về viêm cột sống dính khớp và đóng 
vai trò tích cực trong việc điều trị của bạn. không 
phải tất cả thông tin bạn đọc hay nghe đều đáng tin 
cậy vì vậy hãy luôn nói chuyện với bác sĩ và nhóm 
chăm sóc sức khỏe của bạn về những cách điều trị 
mà bạn nghĩ là bạn muốn thử . Xem thêm các nguồn 
thông tin đáng tin cậy được liệt kê trong phần dưới 
đây. các khóa học về tự quản lý bản thân nhằm giúp 
bạn phát triển  các kỹ năng để tham gia tích cực vào 
việc chăm sóc sức khỏe của bạn. Xin hãy liên hệ với 
văn phòng về viêm khớp ở địa phương để biết thêm 
chi tiết về những lớp học này.

Học cách chế ngự cơn đau. Đọc tài liệu về cách đối   
phó với cơn đau.

Sống một cuộc sống lành mạnh. Ăn theo chế độ ăn 
uống lành mạnh , bỏ hút thuốc và giảm sự căng thẳng  
để giúp cho sức khỏe và sự an vui của bạn. hãy đọc 
tài liệu về cách Ăn uống lành mạnh.

Duy trì các hoạt đông. Điều quan trọng là thường 
xuyên chơi thể thao và các sinh hoạt có lợi cho thân 
thể và sức khỏe nói chung. Đọc tài liệu về những hoạt 
động về thể chất hay nói chuyện với chuyên viên về 
vật lý trị liệu đề được tư vấn.



Cảm nhận cảm giác của bạn và tìm kiếm sự hổ trợ. 
vì không có cách chữa khỏi bịnh viêm cột sống dính 
khớp (AS) và nó ảnh hưởng nhiều đến đời sống của 
bạn, khi ta cảm thấy sợ hải, thất vọng, buồn và đôi khi 
tức giận.. đó là điều tự nhiên hãy cảnh giác với những 
cảm nhận này và tìm sự giúp đỡ nếu chúng bắt đầu 
ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của bạn. Xem 
thêm tài liệu về Viêm khớp và cảm xúc.

hÃY LiêN hỆ với vĂN phÒNg vỀ viêm khớp Ở 
ĐịA phƯƠNg cỦA BẠN  ĐỂ cÓ Thêm ThÔNg TiN 
vỀ BỆNh  viêm khớp
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khớp ở địa phương 
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