
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP CHÀY HÓA XƯƠNG MÁC 

Bs Nguyễn Cao Viễn,  

Bs  Võ văn Châu và cs 

I.ĐẶT VẤN ĐỀ 

ngày nay sự phát triển của kỹ thuật vi phẫu tạo hình đã cho ta nhiều sự lựa chọn trong 

điều trị những tổn thương khuyết hổng mất đoạn xương. Việc điều trị mất đoạn khuyết 

hổng xương chày, xương cánh tay, xương hàm dưới, điều trị cắt đoạn xương ung thư,...  

cũng có nhiều tiến bộ vượt bậc. 

Hiện nay các phương pháp điều trị trị khuyết hổng đoạn xương dài  chủ yếu dựa theo 

phương pháp chủ yếu là kéo dài chi theo Ilizarov và ghép xương có cuống mạch nuôi như 

ghép xương mác có cuống mạch ghép xương mào chậu có cuống mạch...Trong đó ghép 

xương mác có cuống mạch có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp khác, đem lại 

hiệu quả tốt trong điều trị khuyết hổng mất đoạn xương dài như xương chi dưới, xương 

hàm dưới xương chi trên. 

 
 

 II. BỆNH ÁN LÂM SÀNG 

 
Bệnh nhân :TRẦN VĂN L   34 tuổi 

Địa chỉ:  Thị xã cam ranh, tỉnh khánh hòa 

Nhập viện 8 /03/ 2011 

Lý do nhập viên: khớp giả mất đoạn xương chày T 

Bệnh sử 

 Cách nhập viện 3 tháng bệnh nhân  bị tai nạn giao thông sau tai nạn được đưa vào Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa với chẩn đoán gãy hở độ III b gãy nát 1/3 giữa 2 xương 

cẳng chân. Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu cắt lọc vết thương lấy bỏ dị vật và đặt 

khung cố định ngoài. Sau 3 tuần điều trị vết thương sạch mô hạt lên đỏ bệnh nhân được 

lên chương trình làm vạt da Sural và ghép da mỏng. Bênh nhân được xuất viện sau khi 

vạt da và chỗ ghép da sống tốt, trong quá trình tái khám bệnh nhân có nhiễm trùng chân 

đinh nên được tháo bỏ khung cố dinh ngoài và làm nẹp bột . Bệnh nhân nhập lại bệnh 

viên để phẫu thuật chuyển xương xương mác có cuống mạch. 

Tiến hành phẫu thuật 



Bệnh nhân được làm các xét nghiệm tiền phẫu đầy đủ kiểm tra mạch máu bên lấy 

xương mác và bên nhân xương mác 

Phẫu thuật ngày 12/03/ 2011 

Bệnh nhân được mê nội khí quản. 

 

 

                          X quang bệnh nhân trước mổ 

 

 

 
 

Phác họa vạt da và lấy xương mác có cuống mạch 

 



 

 

 
 

Xương mác sau khi được lấy hoàn tất và chuyển qua bên chân bị mất đoạn xương 

 

  
 

Xương mác có cuống mạch được chuyển hoàn tất với khung có định ngoài và 

được bắt 2 vis 

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị với kháng sinh, kháng viêm giảm phù nề, 

chống đông, giãn mạch sưởi đèn liên tục. Sau 2 ngày được rút dẫn lưu, vạt hồng, không 

căng, không phù nề, máu tưới tốt 

Sau đó bệnh nhân được xuất viện và có tái khám 2 lần. Bệnh nhân được bỏ khung 

cố định ngoài lúc 5 tháng và tập chống chân được ghép xương mác đi với sự hỗ trợ của 

nạng. 7 tháng sau khi mổ bệnh nhân đã tự bỏ nạng và tự đi chưa có chỉ định của bác sỹ, 

bệnh nhân đi khá tốt ( lời khai của bệnh nhân). 

Lúc bệnh nhân được khám lại với chúng tôi vào tháng thứ 8 chụp x quang kiểm tra 

lại chúng tôi thấy xương mác được chuyển của bệnh nhân to hơn rất nhiều so với xương 

mác tự có của bệnh nhân lúc được phẫu thuật chuyển xương mác và xương mác cùng bên 

hiên có của bẹnh nhân 

 



 
                     X quang sau mổ 

 

 
                 X quang sau mổ 8 tháng 

III. BÀN LUẬN 

 
Mục đích chính của ghép xương  có cuống mạch hay các xương tự thân là tạo 

xương cứng chắc, bất động vững và thay thế vùng thiếu  khuyết xương Vì vậy dùng mảnh 

ghép xương mác là rất tốt bởi xương mác là xương dài dài, tối đa có thể lấy lên tới 25 cm, 

đủ để bù đắp cho những khuyết hổng lớn. Xương mác được lấy thường dài hơn đoạn 

khuyết hổng từ 5-6cm. Ngoài ra xương mác cứng, chắc, cấu trúc xương hình ống nên 

vững và chịu lực tốt hơn nhiều so với mảnh ghép khác như xương mào chậu, xương sườn 

Trên bệnh nhân này vì đoạn khuyết hổng xương dài 15cm nên không thể áp dụng 

phương pháp ghép xương vô mạch như ghép xương xốp tự thân và xương đồng loại, mà 

phải điều trị bằng ghép xương mác có cuống mạch Vì khi có cuống mạch nuôi mánh ghép 

sống tốt hơn và 2 đầu xương liền nhanh và trực tiếp, giúp phục hồi nhanh sau phẫu thuật.  

kéo dài xương bằng khung cố định ngoài  Illizarov trong trương hợp này tương dối khó 

khăn và bất tiện do bệnh nhân đã đươc xoay vạt da che xương, mất đoạn xương quá dài, 

khung cố định ngoài để kéo dài có thể gây nhiễm trùng chân đinh do đó chọn ghép xương 

mác vi phẫu là một sự lựa chọn tốt nhất trên bệnh nhân này  

 

 

IV. KẾT LUẬN 

 



 Việc sử dụng xương mác có cuống mạch để làm mảnh ghép cho những khuyết 

hổng mất đoạn xương dài trên cơ thể rõ ràng rất tốt cho bệnh nhân đem lại sự vững chắc 

cho những nơi được chuyển và có thể thay thế được chức năng của nơi bi khuyết hổng 

xương. 
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