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NHÂN 15 TRƯỜNG HỢP THAY KHỚP HÁNG TẠI BV ĐA KHOA LONG AN 

Bs Nguyễn Quốc Doanh 

Khoa Ngoại Chấn thương 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Thay khớp là kỹ thuật cao trong chuyên ngành CTCH, là một thách thức đối với PTV 
chuyên khoa CTCH, đòi hỏi cao đối với trình độ PTV, các chuyên khoa liên quan, cơ 
sở hạ tầng - nhưng đem lại lợi ích vô cùng to lớn cho BN 

 Hiện nay tuổi thọ người dân ngày càng cao, một số bệnh lý là đặc trưng của tuổi già-
đó là thoái hóa khớp, là gãy xương bệnh lý. Đời sống xã hội ngày càng cao-yêu cầu 
chất lượng sống ngày càng cao, kỹ thuật thay khớp chính là phục vụ cho chất lượng 
sống của người lớn tuổi. Thường được triển khai nhiều nhất ở háng và gối  

 Ngoài các Trung tâm, Bệnh viện lớn của TpHCM, Huế, Hà nội,một số tỉnh thành phía 
Nam đã có triển khai .  

 BV Đa khoa Long An cố gắng triển khai thay khớp háng nhằm mục đích nâng cao 
hiệu quả điều trị, đem khoa học kỹ thuật cao đến gần với người dân, từng bước 
nâng cao chất lượng sống của người lớn tuổi  

 Thay khớp háng đòi hỏi rất cao về nhiều CK liên quan: 

  Trình độ PTV chuyên khoa CTCH 

  Yêu cầu GMHS và mức độ vô trùng cao của phòng mỗ  

 Yêu cầu đội ngũ VLTL và PHCN chuyên khoa  

Trong các yếu tố này trình độ PTV đóng vai trò quan trọng nhất.Để nâng cao trình 
độ PTV có thể thực hiện được phẫu thuật Thay khớp háng tại BV Đa khoa Long An, 
chúng tôi tiến hành nhiều biện pháp song song: cho PTV đào tạo sau Đại học, tu 
nghiệp tại nước ngoài, mời Chuyên viên tuyến trên về chuyển giao công nghệ tại BV. 

Chương trình được khởi động năm 2005. 

Chúng tôi mời PTV của BV CTCH Thành phố HCM mỗ và chuyển giao công nghệ tại 
BV Đa khoa Long An (2005-2007) được 7 cases. 
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Chúng tôi mời PTV của BV ĐHYD Thành phố HCM mỗ và chuyển giao công nghệ tại BV Đa 
khoa Long An (2008-2010) được 8 cases. 

Cùng thời gian này tại khoa Ngoại Chấn thương chúng tôi đã gửi đi đào tạo được 3 PTV 
CTCH gồm 1 CKII và 2 CKI. Tập huấn tại BV Ramathibodi- Viện Đại học Mahidol 1 BS học 
chuyên về Thay khớp. 

Năm 2011, được sự đồng ý của các Chuyên viên BVCR và BV ĐHYD chúng tôi đã thực hiện 
Thay khớp háng tại BV Đa khoa Long An hoàn toàn bằng nhân lực tại chỗ. Năm 2011, chúng 
tôi thực hiện được 15 cases thay khớp háng. 

Đề tài  Nhân 15 trường hợp Thay khớp háng tại BV Đa khoa Long An nhằm mục đích sơ 
bộ đánh giá kết quả, những biến chứng xãy ra để kịp thời có các biện pháp khắc phục nhằm 
đạt kết quả cao nhất trong điều trị đem lại lợi ích nhiều nhất cho người dân. 

 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

o Đánh giá tình hình chung Thay khớp háng tại BV ĐKLA (tuổi, giới, chỉ định mỗ, 
loại khớp sử dụng, thời gian phẫu thuật…) 

o Đánh giá kết quả điều trị: lâm sàng, X-Quang 

o Đánh giá các biến chứng phẫu thuật: biến chứng gần, biến chứng xa 

Từ kết quả này có những kết luận, đề xuất cho tương lai của phẫu thuật Thay 
khớp háng tại BV ĐKLA 

 

 TỔNG QUAN 

Giải phẫu học 

Khớp háng nối chi dưới với thân mình qua đai hông, là trung tâm chuyển lực khi di chuyển, 
khi đi lại-đặc biệt khi hoạt động nặng khớp háng chịu lực 2-3 lần sức nặng thân người. 

Hai thành phần chịu tải nhiều nhất là ổ cối và chỏm xương đùi. Mặt sụn khớp đóng vai trò 
giảm chấn, vì vậy khi tổn thương trên hai mặt khớp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 
đi lại, khó chịu nhất là đau. 

Cổ xương đùi là nơi chuyển lực nên khi bị gãy sẽ ảnh hưởng trực tiếp quá trình vận 
động(khi bị gãy cổ xương đùi).Mặt khác: vùng cổ xương đùi máu cấp nuôi rất đặc thù và 
mong manh nên khi gãy sẽ rất khó lành, dễ bị hoại tử chỏm xương đùi. 
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Dù là di chứng của chấn thương hay bệnh lý khớp thì hậu quả cuối cùng là hư khớp làm BN 
không đi lại được, nặng thì tàn phế.Thay thế khớp háng bị hư bằng bộ khớp nhân tạo chính 
để giải quyết vấn nạn này. 

Sinh lý bệnh học 

Các bệnh lý chỉ định thay khớp háng thường là thoái hóa khớp hay hoại tử chỏm xương đùi 
vô trùng (AVN) có tần suất không giống nhau tại Việt nam và Âu-Mỹ. Thoái hóa khớp chỉ 
định nhiều ở Âu-Mỹ, còn Việt nam AVN và gãy cỗ xương đùi thường gặp hơn. 

Chỉ định mỗ  

Nói chung tất cả những trường hợp khớp háng bị hư không sử dụng được phải dùng khớp 
háng nhân tạo.Thường nhất là đau và co rút cơ, hạn chế cơ năng  

 Thường gặp:  

o  Gãy cổ xương đùi (phân loại Garden II,III,IV) 

o Khớp giả, hoại tử chỏm x/đùi sau chấn thương  

o  Hoại tử chỏm x/đùi vô trùng 

 Ít gặp hơn:  

o  Viêm dính khớp háng  

o  Thoái hóa khớp háng  

o  Viêm lao khớp háng  

o  Trật khớp háng bẩm sinh, mắc phải không điều trị  

o  một số chỉ định khác  

Chống chỉ định  

  Những trường hợp chống chỉ định hay không cho phép phẫu thuật (thường là ý kiến 
GMHS) 

  BN không có khả năng vận động độc lập  

  BN tâm thần, không hợp tác điều trị  
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 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

o  Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả trường hợp Thay khớp háng thực hiện tại BV Đa khoa Long An trong thời gian 
12/2010-11/2011 

o Phương pháp nghiên cứu 

Hồi cứu cắt dọc trên từng Bệnh án và phiếu theo dõi. 

(Chưa so sánh với các số liệu của đề tài khác) 

 

KẾT QUẢ-BÀN LUẬN 

1. Kết quả chung 

Tổng số ca phẫu thuật: 15 ca/ 13 BN 

    Trong số này có 2 ca thực hiên cả hai bên 

Giới: nam/nữ: 5/8 

Tuổi: <50: 3 ca, gồm AVN 1 ca một bên, 2 ca hai bên 

          >50: 10 ca, gồm 2 AVN, 7 ca gãy CXĐ mới, 1 ca gãy CXĐ cũ 

Lớn nhất: 78 tuổi 

Loại khớp sử dụng:  

6 THA-cementless, 9 Bipolar-cementless 

Chỉ định mỗ: 

Hoại tử chỏm xương đùi: 7 ca/ 5 BN 

Gãy CXĐ mới: 7 ca, gãy CXĐ cũ: 1 ca 

Thời gian phẫu thuật:  

ngắn nhất: 50p, dài nhất: 100p. Trung bình: 79p 

Thời gian nằm viện:  

ngắn nhất 5 ngày, dài nhất 18 ngày. Trung bình 12 ngày 
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2. Kết quả điều trị 

Lâm sàng 

o Chiều dài chi: ngắn chi 2 ca (-1cm,-0.5cm), dài hơn 1 ca (+0.5cm) 

o Co rút cơ (cơ khép, cơ thắt lưng chậu, dãi chậu- chày) KHÔNG 

o Thời điểm ngồi vững N3 

o Thời điểm trụ vững, không đau N5 

o Thời điểm tập đi với khung: 5-7 ngày 

o Bỏ khung đi CHƯA ĐÁNH GIÁ 

o Hết đau hoàn toàn quanh vùng mông-háng 3-4 tuần 

X-Quang 

3. Biến chứng 

Biến chứng gần 

o Nhiễm trùng: không 

o Trật khớp: không 

o Tổn thương mạch máu: không 

o Tổn thương thần kinh: 01. 

BN Lý M. sau mỗ có triệu chứng lâm sàng: tê dọc bắp chân ngoài xuống mắc cá, bàn 
chân không gấp được mặt lưng và sấp. Theo dõi 6 tháng sau BN có cải thiện nhiều 
cảm giác của cẳng chân, liệt vận động chưa hồi phục. 

Tình huống này có thể do BN bị bỏng thần kinh hông khoeo ngoài do quá trình phẫu 
tích bằng dao điện, không hoàn toàn bị thần kinh toạ. 

o DVT/PE (?): 1. 

BN Từ thị H. sau mỗ hậu phẫu bình thường, ngày 5 tập đi với khung được. 

Đột ngột N10: BN mệt, khó thở.Chẩn đoán: Cao HA/ OAP/ Viêm phổi. Chuyển hồi 
sức điều trị tiếp. Sau 2 ngày BN chuyển BV Chợ rẩy.Tử vong sau 5 ngày (ngày hậu 
phẫu 17). 
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Theo thông tin không chính thức: BN bị tử vong do Suy đa cơ quan/Thuyên tắc phổi 
( có chụp MRI) 

Biến chứng xa 

o Chưa phát hiện biến chứng mới 

 

 KẾT LUẬN 

 Kết quả bước đầu tương đối tốt, tạm chấp nhận được. 

 Giúp ít rất nhiều cho BN trong việc thăm nuôi, thực sự đưa được KHKT cao đến 
với người dân.Đây là thành công lớn của đề tài này. 

Báo giá mới nhất có thể chấp nhận được, nếu BHYT đồng chi trả thì quá tốt. 

 Biến chứng BỎNG thần kinh có thể phòng tránh được khi hoàn thiện kỹ thuật mỗ. 

 Phòng ngừa DVT/PE như thế nào, thời gian bao lâu? Đây là vấn đề còn tồn tại 
chúng ta phải giải quyết. 

 

 

ĐỀ XUẤT 

 

 Mời Hội thảo chuyên đề về DVT/PE trong thay khớp.Đặc biệt là các PTV 
chuyên ngành CTCH của tuyến TW. 
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MINH HOẠ 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                     BN Giao thị B.: gãy cổ xương đùi (P). Bipolar không cement 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                 

                                      BN Châu hữu V.: AVN 2 bên, thay lần lượt 2 bên 
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