
TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH KHOEO TRONG CHẤN THƯƠNG GỐI 

Bs Võ Hòa Khánh 

 

I./	ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đông mạch khoeo là thành phần nằm sâu nhất và trong nhất theo hình bậc thang nên khi có 
chấn thương vùng gối nhất là gãy xương, trật khớp thường dễ tổn thương ĐM khoeo 

Tổn thương ĐM khoeo là một tổn thương nặng, phức tạp, việc cứu sống hay đoạn chi bệnh 
nhân tùy thuộc rất nhiều vào đánh giá và xử lý đúng cũng như đủ tổn thương vùng này 

II./ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Đối tượng và số liệu : tất cả bệnh nhân có tổn thương ĐM khoeo, nghiên cứu hồi cứu 21 
trường hợp từ T 01 / 2006 đến T 05 / 2008 những bệnh nhân nhập viện và điều trị tại khoa Vi 
Phẫu Tạo Hình BV CTCH 

Mục tiêu : Giúp tránh bỏ sót tổn thương ĐM khoeo trong những trường hợp chấn thương 
vùng gối 

Kết quả : 

Có tổng cộng 21 trường hợp từ T 01 / 2006 đến T 05 / 2008 có tổn thương ĐM khoeo điều trị 
tại khoa Vi Phẫu Tạo Hình BV CTCH  

Giới : Nam nhiều hơn  nữ ( 16 : 05 ) 

Tổn thương gây ra : gãy mâm chày chiếm 15 / 21 trường hợp chiếm 71,43% 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mam	chay trat	khop	goi Xuong	chay Bong	sun	tiep	
hop



Trong gãy mâm chày gây tắc ĐM khoeo thì chủ yếu là loại Schatzker IV : 8 ca,        
Schatzker : 6, Schatzker VI : 1 ca 

 

Khi phẫu thuật thì tất cả các trường hợp đều cứu sống được chi nhưng có 4 trường hợp là 
phải nối ghép lần hai và 1 trường hợp phải nối ghép lần 3 

Trường hợp phẫu thuật 3 lần là trường hợp gãy mâm chày Schatzker VI tổn thương dập ĐM 
khoeo nặng nề, nguyên nhân gây tắc là do dập nội mạc quá nhiều qua luôn chỗ chia nhánh của 
ĐM mác, ghép lần 3 phải lấy đoạn TM hiển lớn dài 20cm mới cứu sống được chi  

Trong 4 trường hợp phẫu thuật lần 2 có một trường hợp do khâu kín nơi mỗ, không giải ép 
khoang gây tắc thứ phát, 3 trường hợp còn lại cũng do tắc đoạn ghép đầu xa ( 1 ca ) do còn tổn 
thương nội mạc, do PTV đánh giá dập nội mạc không đúng đã nối tận - tận  ( 2 ca ) hoặc bóc bao 
ngoại mạc ( 1 ca ) 

Nhận thấy tổn thương di lệch càng nhiều thì dập tắc ĐM khoeo càng nặng và đoạn ghép càng 
dài. 

Trong 21 trường hợp có 4 ca dập ĐM khoeo ( chiếm 19,05% ) được khâu nối tận - tận, các 
trường hợp này gãy xương di lệch ít , ĐM khoeo chỉ dập từ 0.5 đến 1 cm, cá biệt một trường hợp 
dập 3 cm được khâu nối tận tận cho kết quả tốt.  

17 trường hợp ( 80,95% ) còn lại đều phải ghép, đoan ghép được lấy từ TM hiển lớn, đoạn 
ghép ngắn nhất là 5 cm và dài nhất là 20 cm  

Nhận thấy 21 ca này nếu có giải ép khoang nhất là khoang sau sâu và để hở da thi kết quả 
tốt, các ca tắc lại một phần cũng là do không giải ép khoang và khâu kín, sau đó mỗ lại nếu có 
giải ép và để hở thì kết quả cũng tốt. 

III./ BÀN LUẬN 
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Vấn đề ghép TM : ghép một đoạn TM thay thế mô dập, rõ ràng nều ghép TM thì sẽ an toàn 
hơn khi không ghép, người PTV cũng an tâm hơn, còn khi đã ghép rồi thì ghép bao nhiêu cm có 
vẻ như còn là một câu hỏi, trong 19 trường hợp này có 1 ca đoạn ghép tối đa là 20 cm, 1 ca ghép 
16 cm mà cũng không có gì. Do đó nếu tổn thương có dập nhiều thì nên ghép và đoạn ghép là 
TM hiển lớn ờ vùng cẳng chân cho đường kính của ĐM khoeo và TM ghép gần tương đương 
nhau 

Luôn luôn nên rạch giải ép khoang nhất là khoang sâu sau và để hở da để tránh áp lực lên 
ĐM khoeo, sau đó khi tổn thương đã ổn định thì ghép da mỏng sau, cũng không nên khâu da thì 
hai vì cũng có thể gây đè ép mạch khoeo 

Cần phải luôn nhớ đến ĐM khoeo khi có tổn thương mâm chày dù là ít di lệch, Schatzker IV, 
V càng phải cẩn thận hơn 

Trật khớp gối nhất là trật khốp gối tự nắn rất dễ bỏ sót ĐM khoeo vì khi đó chúng ta cứ tưởng 
đó là một trường hợp chấn thương gối thông thường và khi đó bỏ sót sẽ xảy ra. Cũng nên nhớ 
rằng trong nghiên cứu này chi nghiên cứu dập ĐM khoeo do nhiều nghuyên nhân trong đó có trật 
khớp gối, chính vì vậy ta thấy trật khớp gối không nhiều, còn nếu nghiên cứu tỉ lệ dập ĐM khoeo 
trong trật khớp gối thì chắc chắn tỉ lệ sẽ cao hơn nhiều. 

IV./ KẾT LUẬN 

Tổn thương ĐM khoeo thì nặng thường dễ bỏ sót nếu PTV không có kinh nghiệm chỉ lo để ý 
đến tổn thương phần cứng mà quên rằng ĐM khoeo nằm sát bên, kinh nghiệm trong phẫu thuật 
nối ghép sẽ giúp PTV xử lý dập tắc ĐM khoeo một cách dễ dàng và đầy đủ . 
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