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NHẬN XÉT BƢỚC ĐẦU PHẪU THUẬT CỘT SỐNG VỚI SỰ 

HỖ TRỢ CỦA TUYẾN TRÊN 
       

PHẦN I: MỞ ĐẦU 

 Ngày nay với sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán hiện đại (CT 

Scanner, MRI), trang thiết bị hỗ trợ phẫu thuật (C-Arm, kính vi phẫu, máy 

khoan mài xương, …) và dụng cụ cố định xương (Vis, rod …) ngành phẫu 

thuật cột sống phát triển không ngừng. 

 Phẫu thuật cột sống hầu như đã trở nên thường quy ở các bệnh viện 

tuyến tỉnh trong cả nước, tuy nhiên tại Phú Yên phẫu thuật cột sống vẫn còn 

là mới mẻ, do điều kiện trang thiết bị còn thiếu thốn, con người chưa được 

đào tạo chuyên sâu. 

 Được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, vừa qua bệnh viện có mời 

được bác sĩ bệnh viện Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh, đặc biệt bác sỹ Jacques 

SAMANI (quốc tịch Pháp) về Phú Yên phẫu thuật cột sống, bước đầu đặt nền 

tảng cho việc phẫu thuật cột sống sau này. 

Đề tài “NHẬN XÉT BƢỚC ĐẦU PHẪU THUẬT CỘT SỐNG VỚI 

SỰ HỖ TRỢ CỦA TUYẾN TRÊN” nhằm mục đích đánh giá lại kết quả các 

trường hợp đã phẫu thuật, học hỏi kinh nghiệm, trong quá trình làm việc còn 

vướn ở điểm nào, từ đó từng bước xây dựng dần và có thể triển khai phẫu 

thuật cột sống tại Phú Yên. 

 

PHẦN II: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1. Sơ lược giải phẫu: Cột sống là một cấu trúc phức hợp, bao gồm 33 xương 

và được chia thành 5 đoạn: cổ, ngực, thắc lưng, cùng và cụt. 

 - Cột sống Cổ: bao gồm 7 đốt sống C1-C7, 

C1 được nối với nền xương sọ. 

 - Cột sống Ngực: nằm giữa các đốt sống cổ 

và thắt lưng, bao gồm 12 đốt sống T1-T12, các đốt 

sống ngực kết nối với các xương sườn phía trước. 

 - Cột sống thắc lưng: nằm giữa các đốt sống 

ngực và xương cùng, 5 đốt sống thắc lưng L1-L5 

là phần chịu lực chính của cột sống. 

 - Xương Cùng: bao gồm 5 đốt sống S1-S5 

kết dính với nhau tạo thành xương cùng, giữa các 

đốt sống cùng không có đĩa đệm. Xương cùng kết 

nối với xương chậu phía trước. 

 - Xương Cụt: còn gọi là đuôi xương, là phần 

dưới cùng của cột sống, bao gồm 4 đốt sống nhỏ 

hợp nhất với nhau. 

 - Rễ thần kinh (Nerve Root): truyền thông tin giữa tủy sống và các bộ 

phận khác cơ thể (tay, chân, các cơ quan). 
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 - Cuống cung (Pedicles): Kết nối 

bản sống với thân đốt sống. 

 - Mỏm ngang (Transverse 

Process): Hai mỏm ngang nằm 2 bên 

mỗi đốt sống, các cơ và dây chằng gắn 

vào mỏm ngang. 

 - Thân đốt sống (Vertrbral Body): 

có cấu trúc hình trụ, chịu lực của cột 

sống. 

 - Tủy sống. 

 - Mặt khớp (Articular Facet): 

gồm mặt khớp trên và dưới, là nơi 2 đốt 

sống liền kề kết nối với nhau. 

 - Mỏm gai (Spinous Process): 

nhô ra phía sau mỗi đốt sống, là nơi các 

cơ và dây chằng bám vào. 

 - Đĩa đệm (Disc): nằm giữa 2 đốt 

sống, dẻo và chắc cho phép cột sống 

cong và xoắn tự nhiên. 

 - Bản sống (Lamina): bản xương 

phẳng tạo thành bức tường sau của ống sống bảo vệ tủy sống. 

 - Ống sống (Vertebral Canal): được tạo thành bởi thân đốt sống và bản 

sống, là nơi chứa đựng tủy sống. 
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2. Phân loại độ vững trong chấn thương cột sống ngực – thắc lưng theo Denis: 

 

Theo Denis cột sống được chia thành 3 cột theo 

chiều đứng: 

 - Cột trước: gồm dây chằng dọc trước, 2/3 

trước thân đốt sống và đĩa đệm 

 - Cột giữa: gồm 1/3 sau thân đốt sống, đĩa 

đệm và dây chằng dọc sau 

 - Cột sau: các mặt khớp, bao khớp, dây 

chằng vàng, các dây chằng sau 

Tổn thƣơng trên 2 cột sẽ gây mất vững cột sống 

 

 

3/ Phân loại tổn thương thần kinh trong chấn thương cột sống theo Frakel 

 

Loại  Triệu chứng 

A Không còn vận động cảm giác nào cả 

B Còn cảm giác, không có vận động 

C Còn cảm giác, Có vận động nhưng không hữu hiệu (Cơ lực chi đạt đến 2/5) 

D Còn cảm giác, Có vận động hữu hiệu (cơ lực chi 3/5,4/5) 

E Hoạt động cảm giác, vận động bình thường 

 

4/ Mục đích của phẫu thuật cột sống: 

1. Giải ép thần kinh: hẹp ống sống, thoái vị đĩa đệm. 

2. Đạt được vững chắt cột sống: làm cứng khớp bằng lối trước hoặc lối sau. 

3. Duy trì cử động của cột sống: dùng đĩa đệm nhân tạo, thanh Rod bán 

động… 

 

PHẦN III: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

 

1. Đối tượng nghiên cứu: Hồ sơ bệnh nhân được phẫu thuật cột sống tại bệnh 

viện tỉnh Phú Yên trong thời gian qua (tháng 0/2010-10/2011) 

2. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, phân tích từng trường hợp. 

 - Khám lâm sàng: Đau lưng, đau theo rễ 

 - Cận lâm sàng: XQ cột sống: thẳng, nghiêng động (gập, duỗi) 

    CT Scan cột sống 

    MRI cột sống (nếu có) 

 - Đánh giá kết quả. 
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PHẦN IV: KẾT QUẢ 

Trƣờng hợp 1: Đoàn Văn Chính. 50T – Đồng Xuân. Số hồ sơ 33788  

Tai nạn sinh hoạt 

Lâm sàng: liệt hoàn toàn 2 chi dưới, mất cảm giác ngang gai chậu trở xuống. 
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PHẦN V: BÀN LUẬN: 

Trƣờng hợp 1: Đây là một trường hợp chấn thương cột sống, tủy sống. 

Theo Denis: Trên phim Xquang cột sống mất vững do tổn thương 3 cột, nên 

cần phẫu thuật cố định cột sống . Trên phim CT Scan D12 bị vỡ nhiều mảnh 

chèn vào ống sống. 

 Theo Frankel: Tổn thương thần kinh là liệt hoàn toàn 2 chi dưới, mất 

cảm giác ngang gai chậu trở xuống, tổn thương thần kinh loại Frankel A. 

 Trong quá trình phẫu thuật, quan sát cứng bị rách, tủy sống bị dập đứt 

hoàn toàn nên không có cơ hội phục hồi thần kinh sau mổ. 

 Phẫu thuật mở bản sống, vá màng cứng (tránh dò dịch não tủy), cố định 

cột sống bằng vis qua cuống D10-D11 và L1, đốt D12 cuống bị vỡ hoàn toàn 

nên không bắt vis được. 

 Phẫu thuật đạt được mục đích cố định cột sống, giúp xoay trở bệnh 

nhân, tránh loét. 

Trƣờng hợp 2: Đây là một trường hợp chấn thương cột sống, không có tổ 

thương thần kinh. 

 Theo Denis: Trên phim Xquang cột sống mất vững do tổn thương 2 cột 

(cột trước và cột giữa), nên cần phẫu thuật cố định cột sống. 

 Theo Frankel: Không tổn thương thần kinh nên phân loại Frankel E. 

 Phẫu thuật cố định cột sống bằng vis qua cuống D12-L1 và L2. Không 

mở bàn sống. 

 Trong quá trình phẫu thuật có chụp Xquang trên bàn mổ, nhưng hình 

ảnh kém khó xác định vị trí và phẫu thuật phải tạm dừng để chờ rửa phim, do 

đó cần thiết phải có C-Arm trong mổ, giúp cuộc phẫu thuật tiện hơn. 

 Phẫu thuật đạt được mục đích cố định cột sống, giúp bệnh nhân đi lại 

sớm. 

Trƣờng hợp 3: Đây là một trường hợp chấn thương cột sống, có tổn thương 

thần kinh. 

 Theo Denis: Trên phim Xquang cột sống mất vững do tổn thương 2 cột 

(cột trước và cột giữa), nên cần phẫu thuật cố định cột sống. Trên phim CT 

Scan D12 bị vỡ có mảnh xương chèn vào cột sống. 

 Theo Frankel: Có yếu 2 chi dưới, cơ lực 4/5 nên phân loại Frankel D. 

 Phẫu thuật cố định cột sống bằng vis qua cuống D11-D12 và L1, có mở 

bản sống giải áp. 

 Phẫu thuật đạt được mục đích cố định cột sống, cơ lực phục hồi, sau 1 

tháng bệnh nhân đi lại bình thường (cơ lực chi dưới 5/5). 

Trƣờng hợp 4: Đây là trường hợp vẹo cột sống bẩm sinh, rất khó với góc 

Cobb 50
0
, Phẫu thuật trong điều kiện không có C-Ảm, rất dễ xảy ra tai biến. 

Kết quả rất tốt, cột sống giảm vẹo, chiều cao tăng thêm 8cm. 

Trƣờng hợp 5: Đây cũng là trường hợp vẹo cột sống bẩm sinh (bệnh nhân 

này là chị ruột của trường hợp 4), góc Cobb 65
0
, Kết quả rất tốt, cột sống 

giảm vẹo, chiều cao tăng thêm 10cm. 
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Trƣờng hợp 6: Đây là trường hợp bệnh lý, trượt L3-L4 kèm thoái vị đĩa đệm 

L3-L4, trên phim Xquang thẳng còn cho thấy đốt L2,L3,L4 xoay, do vậy chọn 

phương pháp mổ là mở bản sống giải áp, nắn trượt, cố định cột sống qua 

nhiều đốt L2L3L4L5. 

 Trong quá trình phẫu thuật có chụp Xquang trên bàn mổ, phải chụp 

nhiều lần, chọn được cường độ tia thích hợp mới cho hình ảnh tốt, xác định 

được vị trí, nên tốn nhiều thời gian. 

 Trên phim chụp kiểm tra cột sống đã được nắn trượt. Lâm sàng bệnh 

nhân không còn cảm giác đau lưng như trước mổ. 

 

PHẦN VI: KẾT LUẬN 

 

 Qua phân tích 6 trường hợp phẫu thuật cột sống tại bệnh viện tỉnh Phú 

Yên chúng tôi có vài nhận xét sau: 

 - Tất cả các trường hợp đều đạt được mục đích phẫu thuật (cố định cột 

sống, nắn trượt, giải áp, chỉnh vẹo), lâm sàng phục hồi tốt, không xảy ra tai 

biến gì. 

 - Tiếp tục triển khai phẫu thuật cột sống với sự hỗ trợ tuyến trên, xây 

dựng dần và triển khai phẫu thuật cột sống tại Phú Yên. 

 - Trang bị thêm: máy cộng hưởng từ, C-Arm, bộ dụng cụ phẫu thuật cột 

sống. 
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