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1. Định nghĩa: 
Bàn chân bẹt là tình trạng bàn chân áp 
sát cạnh trong xuống đất, không có 
vòm như chân bình thường.
Khoảng 30% dân số với tật bàn chân 
bẹt.



2. Giải phẫu vùng cổ chân 



3. Sinh Lý:

Trẻ dưới 2 tuổi đều có triệu chứng bàn chân bẹt.

Lòng bàn chân dạng hình vòm.

Lớp mỡ dưới da gan bàn chân sẽ tự rút đi cho đến 4 tuổi, tránh 
gan bàn chân tiếp xúc trực tiếp của bàn chân xuống sàn nhà 
khi đứng.



4. Phân loại:
1. Bàn chân bẹt mềm
2. Bàn chân bẹt cứng



5. Nguyên nhân:

hói quen đi chân đất, đi dép hoặc xăng-đan có đế lót bằng phẳng từ khi 
còn nhỏ tuổi

ệ thống dây chằng quanh khớp cổ chân lỏng lẽo

Bẩm sinh, congenital vertical talus, dính xương cổ chân

Gen di truyền: hội chứng Down, Marfan 

Gãy xương vùng cổ chân

Một số bệnh lý khớp mạn tính 

ệnh lý liên quan đến thần kinh 

tố nguy cơ: béo phì, đái tháo đường, người cao tuổi và mang thai



6. Triệu chứng:

Đau gan bàn chân, cổ chân, gối, lưng, cổ

Dáng đi hình chữ V

Trục chi dưới xoay ngoài.

Cổ chân bị xoay vào trong hay ra ngoài

Khi đứng thẳng, bàn chân mất lõm





7. Cận lâm sàng:

1. Chẩn đoán- theo dõi: Xquang bàn chân nghiêng tư thế đứng

2. Đánh giá nguyên nhân- mức độ:

a) Xquang cổ-bàn chân thẳng-chếch 

b) EOS toàn thân- chi dưới 2D

c) Siêu âm phần mềm: giãn hoặc rách gân cơ chày sau,..

d) MSCT cổ -bàn chân: tật xương bẩm sinh- gãy xương

e) MRI cổ -bàn chân: mức độ tổn thương gân cơ -dây chằng



Chẩn đoán-theo dõi điều trị 



Trước và sau phẫu thuật bàn chân bẹt



Đánh giá nguyên nhân- mức độ



MSCT cổ bàn chân-
tật dính xương gót –xương sên



EOS toàn thân-chi dưới
bàn chân bẹt + genurecurvatum, không lệch trục cơ thể



EOS toàn thân-chi dưới
bàn chân bẹt có lệch trục chi dưới và trục cơ thể



Siêu âm gân chày sau



MRI gân chày sau

đứt gân chày sau



8. Điều trị:

Giảm đau

Mang miếng lót bàn chân/ giày chỉnh hình: hiệu quả đối với trẻ 
từ 4 đến 7 tuổi

Vật lý trị liệu

Phẫu  thuật chỉnh hình bàn chân.

Phụ thuộc nguyên nhân- nhóm tuổi bệnh nhân, hiện còn nhiều 
tranh luận.





Tài liệu tham khảo:
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https://www.peacocks.net/_filecache/316/436/892-physiotherapy-management-of-paediatric-flat-
feet.pdf



CHÂN THÀNH CẢM ƠN


