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Từ khóa:  bọc hoạt dịch: ganglion, ganglion cyst; bọc màng hoạt dịch: synovial cyst; bọc túi hoạt 

dịch: bursa cyst; bướu nhầy: myxoma; trung biểu mô: mesothelium; nguyên bào sợi: fibroblast; 

ngăn: locular; tổn thương giả bướu: pseudotumor, tumor-like lesion. 

Đại cương: “Bọc hoạt dịch” là tổn thương thường gặp trong thực tế lâm sàng, chứa dịch nhầy 

như dầu máy dùng để bôi trơn. Có thể nói tất cả bác sĩ chấn thương chỉnh hình đều đã phẫu 

thuật nhiều trường hợp bệnh lý nầy và đều có ít nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 

một số điểm cần được làm sáng tỏ về: 

- Bản chất của tổn thương 

- Cách xử trí các tổn thương nầy. 

Bản chất của tổn thương: 

- Bệnh là một tổn thương giả bướu, là một bọc chứa dịch nhầy mucopolysaccharide, 

không có sự tăng sinh của tế bào. Do đặc điểm cơ bản nhất của bướu là tăng sinh tế bào 

và mô nên các chẩn đoán như bướu (u) hoạt dịch, bướu (u) bọc hoạt dịch là sai, không 

nên sử dụng. 

- Bệnh có 2 dạng tổn thương khác nhau: bọc hoạt dịch và bọc màng/túi hoạt dịch.  

Bọc hoạt dịch:  

Lâm sàng:  

- Tổn thương thường gặp nhất ở lưng cổ tay, ở sát phía ngoài các gân duỗi chung ngón 

tay. Vị trí hay gặp thứ nhì là ở mặt lòng cổ tay nằm giữa các gân cơ gập cổ tay quay và 

dang ngón tay cái dài (lưu ý cần bảo vệ động mạch quay khi cắt bọc). Bọc có thể thấy ở 

lòng ngón tay, bàn tay và mặt lưng bàn chân. 50-70% trường hợp xảy ra ở cổ và bàn tay. 

Đôi khi, bọc hoạt dịch còn được tìm thấy trong mô dưới da đầu ngón tay và ở vùng gối. 

Tổn thương “dạng bọc hoạt dịch” có thể thấy trong xương, mô thần kinh.  

- Bọc hoạt dịch thường xảy ra chủ yếu ở người trẻ tuổi, nhất là phụ nữ, từ 25-45 tuổi. 

Phân nửa trường hợp có kèm đau, nhức nhẹ và ảnh hưởng đến chức năng. Tiền sử chấn 

thương gặp trong 50% trường hợp.  

Đặc điểm bệnh học: 



- Tổn thương thường dính vào màng bao khớp, màng gân, đôi khi nằm trong gân cơ, cơ 

trên sụn bán nguyệt. Tổn thương không thông với ổ khớp mà nếu có thì thường do phẫu 

thuật  viên có ý định cắt hết tổn thương nên lộ khớp. 

- Đây là loại tổn thương được tạo nên bởi mô nhầy hay gặp nhất. Chất nhầy được tạo ra 

nhiều do các nguyên bào sợi và tập hợp lại, hình thành bọc có 1 hoặc nhiều ngăn. Vách 

bọc không được lót bởi màng khớp, mà bằng mô sợi. Như vậy, bọc hoạt dịch được hình 

thành là do sự thoái hóa nhầy của mô liên kết. 

- Bọc hoạt dịch khác biệt với bướu nhầy, là tổn thương có tế bào nhầy tăng sinh và xâm 

nhập, rất hiếm tạo bọc. 

- Bọc hoạt dịch thường có kích thước 1,5-2,5cm đường kính. Bọc chứa dịch nhầy trong. 

Hình ảnh y học:  

- Tổn thương dạng bọc có vách và chứa dịch được phát hiện dễ dàng qua siêu âm, CT 

hoặc MRI. Những tổn thương nầy có thể có hình ảnh giống nhau trên CT và MRI không 

có chất cản quang. CT cho thấy hình ảnh ít cản quang, MRI cho thấy tổn thương có tín 

hiệu thấp trên T1 và rất cao trên T2. Siêu âm cho thấy có khối mất âm với tăng âm phía 

sau, điển hình cho khối chứa đầy dịch.  

- Hình ảnh y học khó phân biệt với các tổn thương dạng bọc khác. Vị trí là đặc tính quan 

trọng giúp nghĩ đến bọc hoạt dịch. 

Xử trí:  

- không cần thiết sinh thiết để xác định chẩn đoán.  

- Hầu hết có thể điều trị bằng phương pháp không phẫu thuật hoặc cắt bỏ tổn thương. 

Đôi khi bọc có thể tự biến mất, đôi khi tái phát sau bóp bể hoặc chọc hút dịch. Điều trị 

được ưa chuộng là cắt trọn tổn thương với viền mô màng khớp hoặc màng gân ở dưới 

đáy, tỷ lệ tái phát thấp. Bọc hoạt dịch ở màng gân gập ngón tay được điều trị bằng cách 

chọc bể một cách tỉ mỉ. Theo Nelson & cs, tỷ lệ trị khỏi là 94% sau mổ với gây mê hoặc tê 

tùng nách, 84% với gây tê tại chổ có ga-rô và 65% bằng bóp bể hay chích bể bọc sau 

chích cortisone.  

Bọc màng hoạt dịch: 

Bọc màng hoạt dịch hầu hết gặp ở khoeo chân, còn được gọi là Bọc Baker từ khi ông mô 

tả bệnh vào năm 1887, mặc dù trước đó Adams đã mô tả tổn thương nầy vào năm 1840. 

Lâm sàng: 

- Tổn thương ở khoeo chân, có giới hạn rõ, sờ có cảm giác căng chứa dịch, lộ rõ khi duỗi 

gối và “chui” vào khớp khi gập gối. Đây là đặc điểm quan trong để chẩn đoán phân biệt 

với các khối u phần mềm khác. 

- Bọc có thể gây cảm giác căng, tức, khó chịu hoặc mỏi 

- Bọc màng hoạt dịch có thể rất lớn lan xuống bắp chân gây căng tức, đau nhất và có thể 

nhầm với viêm kèm huyết khối tĩnh mạch. 



- Ngoài ra còn có triệu chứng của các bệnh lý khớp đi kèm. 

Hình ảnh y học:  

- Hình ảnh giống như của bọc hoạt dịch đã mô tả ở trên.  

- Tuy nhiên thấy được hình ảnh bọc màng hoạt dịch thông nối với ổ khớp. 

Đặc điểm bệnh học: 

-  Hầu hết bọc Baker là do túi hoạt dịch dãn rộng nên có thể gọi là bọc túi hoạt dịch. Rất 

nhiều túi hoạt dịch hiện diện ở vùng khoeo nằm giữa các gân chân ngỗng và các dây 

chằng bên hay mâm chày. Túi hoạt dịch còn hiện diện rất sâu ở mỗi đầu của cơ sinh đôi 

(gastrocnemius). Triệu chứng thường xảy ra nhất ở túi hoạt dịch nằm bên dưới đầu 

trong cơ sinh đôi hoặc ở túi hoạt dịch cơ bán màng. Túi hoạt dịch cơ bán màng là một 

túi đôi nằm giữa gân cơ bán màng và mâm chày trong và giữa gân cơ bán màng và đầu 

trong cơ sinh đôi.  

- Theo Meyerdin & Van Demark, bọc Baker có thể do: (1) thoát vị của màng khớp qua 

phần sau bao khớp gối hoặc (2) dịch từ khớp gối thoát qua đường thông nối bình 

thường vào túi hoạt dịch. Burleson, Bickel & Dahlin ghi nhận trong 83 trường hợp bọc 

Baker có 46 xuất phát từ túi hoạt dịch, 26 do thoát vị qua phần sau bao khớp và 11 từ vị 

trí không xác định được. Có sự thông thương rõ rệt giữa bọc màng hoạt dịch và khớp gối 

trong 54 trường hợp.  

- Bọc màng hoạt dịch lót bởi màng trung biểu mô (màng khớp, màng túi hoạt dịch) trụ 

cao hoặc dẹt tùy theo tế bào có hoạt động hay không. 

Xử trí:  

- bao gồm điều trị: (1) các bệnh lý trong khớp và (2) bọc màng hoạt dịch.  

@ xác định chẩn đoán các bệnh lý trong khớp (thấp khớp, lao khớp, bệnh nhuyễn sụn 

khớp chè-đùi, rách sừng sau sụn chêm trong…) bằng lâm sàng, hình ảnh y học, xét 

nghiệm máu và dịch chọc hút. Các bệnh lý nầy được điều trị chuyên biệt bằng nội khoa 

hoặc/ và phẫu thuật (mở, nội soi).    

@ điều trị bọc màng hoạt dịch bằng phương pháp không phẫu thuật (chọc hút dịch và  

tiêm corticoid sau khi đã loại trừ các bệnh nhiễm trùng) hoặc cắt bỏ tổn thương. Tỷ lệ 

tái phát thay đổi tùy trường hợp. 

- Tùy thuộc tổn thương xảy ra ở trẻ em (33-50% các trường hợp) hay ở người lớn: 

@ Touloukian & Malloch nhấn mạnh sự khác biệt giữa bọc màng hoạt dịch khoeo chân ở 

trẻ em và ở người trưởng thành. Ở trẻ em, hiếm khi có sự thông thương giữa bọc với ổ 

khớp cũng như hiếm có các tổn thương bệnh lý trong khớp. Điều trị cắt bỏ bọc mang lại 

kết quả rất tốt, hầu như không tái phát. Ở người trưởng thành, 50% bọc màng hoạt dịch 

liên quan đến bệnh lý trong khớp nên nếu không giải quyết tốt các bệnh lý nầy thì bọc 

có thể tái phát.  

@ Gristina & Wilson nhận xét thấy bọc màng hoạt dịch hiếm gặp sau 7 tuổi và tổn 

thương ở trẻ em có thể từ từ tự biến mất nên không cần phải phẫu thuật cắt bỏ.   



- Trong bệnh viêm khớp dạng thấp, có thể thấy các bọc màng hoạt dịch khoeo chân rất 

lớn, lan xuống bắp chân (Perri, Rodnan & Mankin). Bọc khởi phát từ màng khớp và 

thông với ổ khớp gối, có thể thấy rõ qua chụp ổ khớp. Sau khi cắt bỏ bọc, cần cắt bỏ 

màng khớp để tránh bọc tái phát. 

- Trường hợp có thể nhầm với viêm kèm huyết khối tĩnh mạch thì xử trí bằng cách điều trị 

nội khoa viêm huyết khối tĩnh mạch, 2 ngày sau cho làm siêu âm hoặc MRI hoặc chụp ổ 

khớp để xác định và cắt bỏ các bọc màng hoạt dịch. 

- Sau khi cắt bọc màng hoạt dịch, cần cắt bỏ hết túi hoạt dịch, lỗ thông với ổ khớp được 

đóng lại bằng cách làm xơ hóa, khâu bằng chỉ, khâu che kín bằng gân cơ (sinh đôi/bán 

màng…) hoặc để trống (Burleson, Bickel, Dahlin, Phillips). Sau mổ, khớp gối được bất 

động bằng nẹp, băng thun và cho phép đi chịu sức nặng. Ngay ngày đầu tiên sau mổ, 

cho bệnh nhân tập đưa thẳng cẳng chân lên cao và tập cơ tứ đầu đùi. Khi hết viêm cấp, 

tháo bỏ dụng cụ bất động khớp gối và cho tập gập duỗi gối chủ động.  

Thực tế lâm sàng:  

 Trong 3 năm (1/2009-12/2011), Khoa Bệnh Học Cơ-Xương-Khớp Bệnh viện Chấn Thương 

Chỉnh Hình TP. Hồ Chí Minh đã điều trị phẫu thuật cho 483 trường hợp bọc hoạt dịch và bọc 

màng hoạt dịch. Phương pháp phẫu thuật gồm cắt trọn bọc đến tận gốc và đốt mô màng gân-

khớp quanh gốc bọc. Kết quả tái phát ghi nhận với thời gian theo dõi từ 6-42 tháng: 

1) 339 trường hợp bọc hoạt dịch trong đó có 45 t.h. tái phát sau mổ và 4 sau chọc hút 

dịch nhiều lần, phân bố như sau: 247 nữ / 91 nam, tỷ lệ nữ/nam = 2,7.  

- Vị trí: đa số cổ tay 212 t.h. (62,72%) (thường ở mặt lưng). Các vị trí khác gồm: bàn chân 

28 t.h., cổ chân 24 t.h., gối 22 t.h., ngón tay 15 t.h. (thường ở mặt lòng), bàn tay 11 t.h. 

(thường ở mặt lòng), khuỷu 10 t.h.,  ngón chân 9 t.h., cẳng chân 2 t.h., cẳng tay 2 t.h., 

cánh tay 1 t.h. Đặc biệt có 3 t.h. từ sụn chêm, 2 trong ống cổ chân, 2 ở ròng rọc A1 bàn 

tay, 2 ở khuỷu trong liệt muộn thần kinh trụ, 1 ở màng xương trụ và 1 trong xương chày. 

- Tuổi: 

Tuổi 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 > 80 Cộng 

Nữ/Nam 3/4 17/7 74/21 61/29 53/18 28/8 10/3 1/0 0/1 247/91 

Cộng 7 24 95 90 71 36 13 1 1 338 

Tỷ lệ % 2,07 7,10 28,11 26,63 21,01 10,65 3,85 0,30 0,30 100 

 Bọc hoạt dịch xảy ra ở mọi tuổi, đa số từ 20-49 tuổi (75,75%), nhất là từ 20-30 tuổi, kế 

đến từ 30-39 tuổi và từ 40-49 tuổi.Như vậy, bọc hoạt dịch hay gặp ở lứa tuổi trẻ và trung niên. 

- Lâm sàng: bọc hoạt dịch được phát hiện từ 7 ngày đến 10 năm, đa số trong khoảng từ 2-

6 tháng. Bọc gia tăng kích thước chậm, không đau, đôi khi có mỏi bàn tay. Lý do chính 

bệnh nhân muốn mổ vì bọc gây mỏi chân khi đi hoặc có giai đoạn lớn nhanh hơn và gây 



đau nhức, lo lắng. Đa số bọc có kích thước từ 1-3cm, có thể lớn hơn khi ở vị trí khác với 

bàn, cổ tay.   

- Tái phát: 14/338 t.h. (4,14%). 

2) 144 trường hợp bọc màng hoạt dịch trong đó có 10 bọc tái phát sau mổ và 3 tái 

phát sau chọc hút nhiều lần. 

- Vị trí:  khoeo chân 130 t.h., mặt trước trong gối 12 t.h., mặt sau cẳng chân 1 t.h., 

mặt trước vai 1 t.h.. 

- Tuổi: 

Tuổi 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 Cộng 

Nữ/Nam 0/1 8/6 9/6 16/17 42/12 20/2 4/2 99/46 

Cộng 1 14 15 33 54 22 6 145 

Tỷ lệ % 0,69 9,66 10,34 22,76 37,24 15,17 4,14 100 

 Bọc màng hoạt dịch xảy ra ở mọi tuổi, đa số từ 40-69 tuổi (75,17%), nhất là từ 50-59 tuổi, 

kế đến từ 40-49 tuổi và từ 60-69 tuổi. Như vậy, bọc màng hoạt dịch hay gặp ở lứa tuổi trung 

niên và nhiều tuổi, cao hơn tuổi của bọc hoạt dịch. 

- Lâm sàng: bọc màng hoạt dịch được phát hiện từ 10 ngày đến 10 năm, đa số trong 

khoảng từ 6 tháng đến 1 năm. Bọc gia tăng kích thước chậm, không đau. Lý do bệnh 

nhân muốn mổ vì bọc gây mỏi chân khi đi hoặc có giai đoạn lớn nhanh hơn và gây 

đau nhức, lo lắng. Đa số bọc có kích thước từ 4-6cm, có 1 t.h. bọc lớn, lan xuống 

giữa bắp chân.   

- Tái phát: tỷ lệ tái phát  9/145 t.h. (6,21%), cao hơn so với của bọc hoạt dịch. 

Kết luận:  

Bọc hoạt dịch (ở cổ tay…) và bọc màng hoạt dịch (ở khoeo chân…) là 2 tổn thương dạng 

bọc chứa chất hoạt dịch nhưng có bản chất khác nhau, cách xử lý và dự hậu cũng khác nhau tùy 

trường hợp. Khi cần can thiệp phẫu thuật, phương pháp cắt bọc tận gốc kèm đốt mô màng gân-

khớp quanh gốc bọc mang lại kết quả rất tốt với tỷ lệ tái phát thấp. 
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