
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
BỆNH LÝ KHỚP HÁNG “BẬT”

BSCK2: NGUYỄN TƯỜNG QUANG



Giải phẫu

Dãi chậu chày
+ Nguyên ủy: Trước ngoài của mào chậu
qua mấu chuyển xuống đùi
+ Bám tận: Hòa vào lồi củ chày

Chức năng : giúp khớp háng duỗi, dạng và
xoay ngoài, ngoài ra còn làm vững thêm bên
ngoài khớp gối



Giải phẫu
Chức năng
Giúp động tác gập
khớp háng, đồng
thời là hai cơ giúp
phát sinh động tác
đi lại và chạy nhảy

Cơ thắt lưng chậu
+ Nguyên ủy: Thắt lưng L1- L5
+ Bám tận: mấu chuyển bé
Cơ chậu: 
+ Nguyên ủy: mặt trong mào chậu
+ Bám tận: Mấu chuyển bé



ĐẠI CƯƠNG
Khớp háng“ Bật” là bệnh lý khi người bệnh nghe tiếng

kêu “bật” ở khớp háng sau vận động xoay khớp háng

hoặc cũng có thể nghe đau vùng khớp háng

Thường gặp ở vận động viên thể thao ở tuổi 13 – 30t



TRIỆU CHỨNG
- Cảm giác tiếng bật trong khớp háng, có thể cảm giác đau và tê, Bệnh

nhân thường bị tiếng bật lặp đi, lặp lại và nặng hơn khi vận động

- Tiếng “bật” bên ngoài khớp háng thường có thể cảm nhận được.

- Trong khi đó “bật” khớp háng bên trong thì khám không thể cảm nhận

nhưng có thể nghe



Hội chứng dãi chậu chày



Ober,s test

Dương tính: khi chân ở vị trí

dạng và duỗi, gối gấp 90 độ. 

Khi thả chân từ từ ra trước

và đặt xuống bàn khám, 

người bệnh cảm giác căng

khó khép và đau đầu gối

Âm tính: Bệnh nhân cảm

giác bình thương



PHÂN LOẠI
Có 3 loại bệnh lý khớp háng “Bật” với các nguyên nhân khác nhau



PHÂN LOẠI

1. khớp háng “bật” bên ngoài

(external snapping )

- Do sự dày lên của dãi chậu chày và

trượt qua mấu động lớn, viêm bao 

hoạt dịch vùng mấu chuyên lớn, viêm 

chỗ bám tận của cơ mông lớn



2. Kêu khớp háng bên trong (internal snapping) 

+ Là dạng thường gặp nhất

+ Do cơ thắt lưng châu trượt qua chỗ nhô lên của vùng chậu

mu: sau thay khớp háng, lồi vành xương chậu, viêm túi hoạt

dịch giữa khớp háng và cơ thắt lưng chậu

+ Viêm hay u vùng xương mấu chuyển bé, 



2. Khớp háng “bật” bên trong (internal snapping)



2. Khớp háng “bật” bên trong (internal snapping)
Một số tình huống sau thay khớp háng gây ra bệnh :

1. Ổ cối nhân tạo ngã trước không đủ so với giải phẫu, thậm chí

còn ngã sau à bờ trước ổ cối nhân tạo bị chờm ra phía trước.

2. Khi đặt ổ cối nhân tạo có xi măng đôi khi xi măng thừa trào ra 

phía bờ trước.

3. Gờ chống trật ổ cối nhân tạo ra phía trước.

4. Ổ cối nhân tạo quá khổ hoặc đặt nông, bị chờm nhiều ra phía

trước – ngoài.

5. Viêm túi hoạt dịch cơ thắt lưng chậu sau thay khớp háng



Cơ thắt lưng chậu bị cấn sau thay khớp háng



Viêm túi hoạt dịch cơ thắt lưng 
chậu sau thay khớp háng



3. Bật bên trong khớp háng
(intra-articular snapping)

+ Bệnh u sụn hoạt

dịch khớp háng

+ Rách hay bong 

sụn viền ổ cối



CẬN LÂM SÀNG
1. X QUANG: 

- X- quang khung chậu thẳng nghiêng: 
thường không phát hiện gì.

- Dùng phân biệt bệnh synovial 
chondromatosis

- Có thể dùng một số tư thế đặc biệt để
phát hiện như: tư thế chụp chéo bàn chân
(phát hiện ổ cối có cập kênh không?)



SIÊU ÂM

- Siêu âm có thể giúp xác định được dày lên dãi chậu chày ở 

vùng liên mấu chuyển

- Ngoài ra qua siêu âm người ta cũng có thể tiêm thuốc vào túi

hoạt dịch mấu động lớn hoặc cơ thắt lưng chậu hay trong khớp

háng để điều trị



CT scanner

A 25-year-old man with a mild 
limitation of motion after 
arthroscopic resection of a cam 
lesion. 3D CT shows a sheet of 
heterotopic ossification (arrows) 
anterior to the femoral 
osteochondroplasty site 
(arrowhead)

Dùng khi X quang chưa thể xác định nguyên nhân



MRI

Thường được dùng để chẩn đoán loại trừ

bệnh lý khớp háng có thể có: viêm khớp

háng, hay sự chèn ép có thể thấy trên MRI

A sagittal proton density-weighted image of the right hip in a 
38-year old female with hip pain for two years without history 
of injury, shows a subtle intramuscular strain (arrowheads) of 
the iliopsoas at the level of the femoral head. There was no 
evidence for IP tendon tea



MRI



ĐIỀU TRỊ



ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA

- Vật lý trị liệu

Thường bệnh lý khớp háng bật trong hoặc ngoài nếu lâm sàng

không đau, dưới 6 tháng

- Tiêm corticoid

Đau kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày



VẬT LÝ TRỊ LIỆU



VẬT LÝ TRỊ LIỆU

1. Bài tập làm căng dãn dãi chậu chày



PHẪU THUẬT
Tùy theo loại và nguyên nhân ta có cách điều trị phù hợp
1. Khớp háng “bật” bên ngoài: Sau khi điều nội khoa 
thất bại à Z plasty



2. khớp háng “bật” bên trong

Nếu nguyên nhân do sau thay khớp háng nhân tạo

Sự va chạm của cơ thắt lưng chậu với các thành phần của ổ 

cối khớp nhân tạoà Nếu chất lượng xương bệnh nhân còn tốt, 

ổ cối nhân tạo có thể tháo ra mà không làm mất quá nhiều

xương, tốt nhất nên thay và đặt lại vị trí mới cho ổ cối, hoặc gờ

chống trật, hoặc đục bạt xi măng thừa.



- Cách thứ 2: Nếu không muốn thay lại ổ cối nhân tạo, phẫu

thuật viên có thể tiến hành giải phóng gân cơ thắt lưng chậu, 

kết hợp với nạo viêm tại chỗ. 

- Cả 2 cách phẫu thuật này nhiều tác giả đem lại hiệu quả tốt

như nhau, tùy theo trường hợp mà áp dụng.

2. khớp háng “bật” bên trong



2. Kêu khớp háng bên trong

Va chạm giữa liner 
cơ TLC sau TKH

Va chạm giữa cup 
và cơTLC sau TKH

NỘI SOI



2. Kêu khớp háng bên trong
PHẪU THUẬT HỞ



3. Bật bên trong khớp háng( nội khớp)
NỘI SOI



Ca lâm sàng
Bệnh nhân nữ 18 tuổi

Trước nhập viện 4 năm bệnh nhân thỉnh

thoảng nghe tiếng kêu “Bật” bên ngoài vùng

hông phải và trái, đôi khi đau nhiều 2 bên

hông khi trời trở lạnh hoặc chạy nhiều. Ngoài

ra Bệnh nhân đi lại, vận động bình thường. 

Bệnh đã được điều trị nội khoa Không đỡ.



Tái khám sau 2 năm

Dãi chậu chày vùng
mấu chuyển lớn bên
trái còn nghe bật nhẹ
khi khám



Ober,s test 

Tái khám Ober,s 
test còn căng
nhẹ bên chân trái




