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I. TỔNG QUAN 

-Gãy ổ cối là gãy phạm khớp,có thể gây trât khớp và cấp kênh măt 

khớp 

-Lực chấn thƣơng nặng, thƣờng là trƣc tiếp 

-Chấn thƣơng thƣờng do tai nạn lƣu thông, tai nạn lao động   

-Bệnh nhân gãy ổ cối hay có chấn thƣơng cơ quan khác đi kèm nhƣ 

chấn thƣơng ngực, bụng,cơ quan tiết niệu, cột sống… 

-  Bệnh nhân gãy ổ cối  mất nhiều máu và có sốc chấn thƣơng 

-Điều tri gãy ổ cối  là một phẩu thuật khó của chấn thƣơng chỉnh hình 

, phẫu thuật viên không quen phẫu thuật vùng này 

Gỉai phẫu  ổ cối 

Theo Letournel và Judet ổ cối đƣợc cấu tạo bởi hai cột: 

- Cột trƣớc :hay cột chậu- mu ,gồm mào chậu, gai chậu,phần trƣớc ổ 

cối và lổ bịt 

- Cột sau :hay cột chậu -ngồi, gồm u ngồi, gai ngồi, và phần sau ổ cối 

 

 

 
 

 



Ổ cối nằm sâu, đƣợc che bởi lớp cơ dày vùng chậu – mấu chuyển và ụ 

ngồi xƣơng mu –mấu chuyển 

 

 

CHẨN ĐOÁN GÃY Ổ CỐI 

Lâm sàng 

- Sƣng bầm máu vùng háng 

- Chân xoay trong hay xoay ngoài,ngắn chi 

- Có thể có dấu hiệu của trật khớp háng 

Cận lâm sàng: 

- Xquang thẳng 

- Xquang chéo chậu 

- Xquang chéo bịt 

- CT , MSCT 

 

 
Hình ảnh CT Multislice 

 

 

PHÂN LOẠI GÃY Ổ CỐI 

Theo Judet-Letuornel gồm 10 loai: 

A. gãy vách sau 

B. gãy trụ sau 

C. gãy vách trƣớc 

D. gãy trụ trƣớc 

E. gãy ngang 



F. gãy trụ sau và vách sau 

G. gãy ngang phối hợp với vách sau 

H. gãy chữ T 

I. gãy trụ trƣớc và ngang nữa sau 

J. gãy cả hai cột 

 

 

 
 

 

PHÂN LOẠI GÃY TRẬT KHỚP HÁNG 

Do cấu trúc giải phẩu của khớp háng nên khi có lực tác động làm trật 

khớp háng thƣờng gây tổn thƣơng chỏm xƣơng đùi và ổ cối 

Theo Older trật khớp háng chia làm 4 loại: trật ra trƣớc ,ra sau, kiểu 

bịt và trung tâm, trong đó trật khớp ra sau hay gặp nhất, ngƣợc ại trật 

khớp trung tâm rất hiếm gặp 

Thompson và Epstein chia gãy trật khớp háng ra sau làm 5 loại: 

-Loại 1:trật khớp kèm theo có hoặc không có mảnh gãy nhỏ 

-Loại 2:trật có mảnh gãy lớn đơn giản bờ sau ổ cối 

-Loại 3: trật khớp có gãy phức tạp bờ sau ổ cối,có hoặc không có 

mảnh gãy lớn 

-Loại 4: trật khớp kèm theo gãy sàn ổ cối 

-Loại 5: trật khớp kèm gãy chõm xƣơng đùi 

Trong đó Pipkin đã chia loại 5 thành 4 loại nhỏ 

 



 

ĐIỀU TRỊ 

TIÊU CHUẨN BẢO TỒN: 

-Gãy ổ cối ít di lệch 

-Vòm chịu lực còn lại>45 độ trên các tƣ thế xquang 

-Bề dày lớp xƣơng dƣới sụn 10mm của vòm chịu lực không tổn 

thƣơng 

-Gãy vách sau với mãnh nhỏ, khớp còn vững 

-Gãy hai trụ có tƣơng thích thứ phát 

CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT: gãy ổ cối với khớp háng bị mất vững hoặc mất 

tƣơng thích. 

-Mất vững:trật khớp háng kết hợp với gãy di lệch vách sau, trụ sau, 

vách trƣớc , trụ trƣớc 

-Mất tƣơng thích:gãy xuyên vòm nhƣ gãy ngang, gãy chử T, gãy hai 

trụ.Còn mảnh vỡ trong khớp .Gãy trật chỏm 

BIẾN CHỨNG 

- Tổn thƣơng thần kinh: thần kinh ngồi, thần kinh đùi… 

- Nhiễm trùng 

- Hƣ khớp 

 

II. MÔT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢƠC 

Trong thời gian từ tháng 10 năm 2010 đến nay tại củ chi đã tiến hành 

tiếp nhận và điều trị 9 trƣờng hợp,tất cả 9 trƣờng hợp đều kèm trật hoặc bán 

trật khớp háng nên đƣợc nắn chỉnh cấp cứu và xuyên đinh kéo tạ trên 

khung,sau đó đánh giá độ vũng của khớp háng qua thăm khám lâm sàng, 

xquang thƣờng quy, xquang chéo chậu ,chéo bịt, MSCT. 

Bệnh nhân đƣợc tiến hành mổ  7-10 ngày sau khi đã nắn trật và xuyên 

đinh kéo tạ 

Tất cả các trƣờng hơp trên là nam giới: 09 cas 

Theo nguyên nhân: 

- tai nan lƣu thông:07cas 

- tai nạn lao đông  :02 cas 

Theo tổn thƣơng: 

- trật khớp háng trung tâm: 02 cas 

- gãy vách sau( loại a)       : 05 cas 

- gãy trụ sau( loại b)            :02 cas 

 Một trƣờng hợp gãy vách sau 

 



 
 

 

 

Trật khớp trung tâm 

 

 
 

Gãy trụ sau 

 

 
 

 

Tổn thƣơng đi kèm: 

      -  chấn thƣơng sọ não            :02 cas 

   -  gãy xƣơng vùng khác         :02 cas ( gãy xƣơng quay, gãy xƣơng 

gót) 



 

 

III.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Để đánh giá kết quả dựa vào 

-Xquang sau mổ 

-Lâm sàng: cơ năng khớp háng 

Trong 9 cas, 1 trƣờng hợp xquang chƣa tốt,trụ trƣớc chƣa hết di lệch, 

trƣờng hợp này trên lâm sàng theo Barry.L.Reimer chấp nhận đƣợc(có 

hạn chế vận động của khớp háng và đi lại có đau.) 

 

 
 

8 trƣờng hợp còn lại đều cho kết quả tốt về lâm sàng và xquang sau 

mổ 

 

IV. KẾT LUẬN 

-Gãy ổ cối thƣờng do tai nạn giao thông và tai nạn lao động 

-Lực chấn thƣơng mạnh và thƣờng có tổn thƣơng cơ quan khác đi 

kèm 

-Gãy ổ cối hay gây ra trật hoặc bán trật khớp háng 

-Phẫu thuật gãy ổ cối là phẫu thuật khó,đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ 

trƣớc khi mổ 

-Phẫu thuật gãy ổ cối cải thiện đáng kể tình trạng mất vững khớp háng 

và cho kết quả lâm sàng tốt 
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