
ĐIỀU TRỊ VẾT THƢƠNG LÓC DA GÓT TRẺ EM TẠI KHOA 

CHỈNH HÌNH NHI- BV.CTCH 

Phan Đức Minh Mẫn 

Tóm Tắt 

Mục tiêu:  trình bày kinh nghiệm trong hình thức xử lý vết thương lóc da gót tại khoa Chỉnh Hình Nhi để 

cho kết quả ít hoại tử da sau mổ cắt lọc cho loại vết thương này. 

Phƣơng pháp: khảo sát các vết thương lóc da gót đã được xử lý cấp cứu và săn sóc sau mổ tại khoa 

Chỉnh Hình Nhi bv.CTCH . 

Kết quả: thời gian từ 1/2010 đến 5/2012, chúng tôi có 21 trường hợp vết thương gót nhập viện mổ cấp 

cứu tại bv. CTCH sau đó chuyển vào khoa Chỉnh Hình Nhi để giải quyết săn sóc vết thương tiếp tục. Dựa 

trên mức độ tổn thương khi cắt lọc chúng tôi đề xuất 3 hình thức vết thương trong nhóm nghiên cứu gồm 

loại I các vết thương lóc da gót một phần  đơn thuần không có dập nát hay kèm đứt gân và gãy xương gót 

( 9 trường hợp), loại II là các vết thương lóc da gót đơn thuần có dập nát ít hoặc  kèm đứt gân và gãy 

xương gót (10 trường hợp), loại III vết thương lóc da gót có vết thương lóc da rộng toàn  bộ gót  hoặc 

phải cắt bỏ một phần da để lộ xương hoặc gân gót ( 2 trường hợp). Kết quả phân tích cho thấy những 

trường hợp khâu kín hoặc khâu thưa sau cắt lọc có tỉ lệ hoại tử da lóc hoàn toàn hoặc một phần  và phải 

mổ ghép da lại rất nhiều so với nhóm chỉ khâu đính và đặt VAC (Fisher test < 0,01).  

Kết luận: các vết thương gót cần xử trí sau cắt lọc phải dẩn lưu thật tốt bằng hình thức khâu đính, nếu 

được nên dẩn lưu áp lực âm để tránh tồn đọng dịch ở vết thương ngăn ngừa hoại tử da xảy ra sau mổ. 

 

TỔNG QUAN 

 Vết thương gót tại nước ta ngày càng nhiều với tình trạng lưu thông xe hai bánh gia tăng và 

đường xá chất lượng kém chất lượng. Đối với trẻ em tỉ lệ vết thương gót càng dễ tổn thương hơn do 

phần lớn các em được chở phía sau xe honda khi lưu thông trên đường. Đây là một yếu tố thường dẫn 

đến tai nạn vết thương lóc da gót ngày càng nhiều ở trẻ em và hướng xử trí tại các bệnh viện cũng như 

các trung tâm vẫn chưa hoàn chỉnh làm để lại nhiều di chứng cho bàn chân các em. Vấn đề mấu chốt ở 

đây là thái độ cắt lọc, khâu vết thương và dẫn lưu. Đề tài này đã được Hùynh Bá Lĩnh đề cập vào 2009 

cho người lớn và đã nhấn mạnh yếu tố chyển độ từ vết thương nhẹ thành hoại tử rộng cả gót nếu bị 

khâu kín là 68,75% và không khâu là 16%. Một trong những yếu tố gây hoại tử vết thương gót là cấu trúc 

mô tại đây chỉ có da,mô đệm và xương gót nên máu nuôi dù rất phong phú với nhiều mạch máu nhỏ tận 

cùng hướng từ xương xuyên ra da là chủ yếu. Khi bị vết thương lóc da gót đã làm tổn thương phần lớn 

máu nuôi da và vạt da lóc chỉ có thể sống xót nhờ tuần hoàn bàng hệ từ phía xa của gót hồi lưu lại. Đây 

chính là yếu tố chủ yếu dễ hình thành vết thương gót bị hoại tử, nếu sau khi cắt lọc chúng ta lại khâu kín 

vết thương làm cho vạt da lóc bị thiếu máu nuôi gây hiện tượng phù nề, ứ đọng dịch viêm trong vết 

thương tạo cơ hội chèn ép trở lại sự lưu thông máu nuôi đến vạt da.  



 Trong đề tài nghiên cứu này, chúng tôi muốn tổng kết các hình thức xử trí vết thương gót của 

trẻ em tại bệnh viện CTCH nhằm trao đổi kinh nghiệm và chia xẻ hình thức điều trị tốt nhất giúp hạn chế 

nguy cơ hoại tử da gót sau mổ cắt lọc. 

 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Trong nghiên cứu này, chúng tôi chia các vết thương gót theo 3 nhóm với các mức độ tổn 

thương khác nhau như sau (dựa trên mức độ tổn thương khi cắt lọc): loại I các vết thương lóc da gót một 

phần  đơn thuần không có dập nát hay kèm đứt gân và gãy xương gót , loại II là các vết thương lóc da gót 

đơn thuần có dập nát ít hoặc  kèm đứt gân và gãy xương gót , loại III vết thương lóc da gót với tổn thương 

lóc da rộng toàn  bộ gót  hoặc phải cắt bỏ một phần da để lộ xương hoặc gân gót .  

 Phương pháp nghiên cứu là mô tả dọc các vết thương nhập vào khoa Chỉnh Hình Nhi BV.CTCH. 

Tổn thương được nhận định dựa vào tính chất vết thương , mô tả khi cắt lọc và tổn thương xương trên x-

quang để xếp loại như trên. Trong hậu phẫu ghi nhận mức độ có khâu kín, khâu thưa hoặc khâu đính và 

phương pháp dẫn lưu. Tại khoa nhi, khảo sát tính chất nguy cơ hoại tử da có khả năng xảy ra không để 

quyết định áp dụng dẫn lưu bổ sung với áp lực âm sớm , thông thường trong vòng 24 giờ đầu sau mổ. 

Ngoài ra, các vết thương còn ghi nhận lành vết thương thì đầu, hoặc che phủ da thì hai với các hình thức 

khác nhau như kéo da bằng khung, ghép da rời, xoay hoặc chuyển vạt da tại chổ… Thời gian điều trị từ 

khi vết thương xảy ra đến khi ổn định xuất viện với vết thương được che phủ hoàn toàn và không bị 

nhiểm trùng.  

KẾT QUẢ 

Thời gian từ 1/2010 đến 5/2011, ghi nhận có 21 trường hợp vết thương gót được mổ cấp cứu và 

nhập viện tại khoa Chỉnh Hình Nhi. Dựa trên mức độ tổn thương đã được đề xuất với 3 hình thức vết 

thương ở trên, trong nhóm nghiên cứu ghi nhận gồm loại I các vết thương lóc da gót một phần  đơn thuần 

không có dập nát hay kèm đứt gân và gãy xương gót ( 9 trường hợp), loại II là các vết thương lóc da gót 

đơn thuần có dập nát ít hoặc  kèm đứt gân và gãy xương gót ( 10 trường hợp), loại III vết thương lóc da 

gót có vết thương lóc da rộng toàn  bộ gót  hoặc phải cắt bỏ một phần da để lộ xương hoặc gân gót ( 2 

trường hợp).  

STT. HỌ TÊN, tuổi Sô hồ sơ Phân 

 loại 

Nhận xét săn sóc tại khoa 
nhi 

VT điều trị thì hai 

1.HH. Đ. Khôi, 7t 1151/2010 2 Hoại tử da vì khâu kéo da 

2. Ng. H. T.Trúc,2t 691/2010 3 Vt mất da kéo da 

3. N.T.T.Hiền, 8t 2488/2010 3 Vt mất da kéo da 

4. P.C.Danh, 7t 2821/2010 1 Hoại tử da vì khâu kéo da 

5. Ng. Tiến Lập, 9t 113/2010 2 Hoại tử da vì khâu Xoay da 

6. L.H. Danh, 3t 194/2011 1 để hở không khâu Không cần 



7. N.A. Tài, 7t 261/2011 1 để hở không khâu Không cần 

8. N.Đ.V.Thuấn, 8t 720/2011 1 Khâu đính + VAC Không cần 

9. N.T.Trung, 15t 890/2011 2 Hoại tử da vì khâu ghép da 

10. N.D.Bảo, 8t 1148/2011 2 Khâu đính + VAC Không cần 

11. Đ.H.N.Minh, 5t 1215/2011 1 Khâu đính + VAC Không cần 

12. L.T.Khanh,7t 1471/2011 2 VAC +  hở da Kéo da vì vt bị hở 

13. L.T.H.Khanh, 7t 3783/2011 2 Khâu thưa + VAC sau 3 ngày Ghép da 

14. T.A.Khoa, 10t 2891/2011 2 Khâu thưa Vạt da Sural 

15. Đ.T. T. Trúc, 10t 3133/2011 1 Khâu thưa Không cần 

16. L.T.B.Khoa,6t 3020/2011 2 Khâu thưa Ghép da 

17. T.H.Nhân, 5t 874/2012 2 Khâu thưa Hoại tử ít để tự lành 

18. H.Đ. Khánh, 7t 534/2012 1 Khâu thưa + VAC sau 2 ngày Hoại tử da ít để tự 
lành 

19. Đ.M. Chấn, 13t 1393/2012 2 Khâu đính+ VAC 2 lần Hoại tử da ít để tự 
lành 

20. N.T.Đ. Khoa, 7t 1153/2012 1 khâu đính+ VAC Không cần 

21. V.T.T. Mai, 6t 1023/2012 2 Khâu đính+ VAC Không cần 

 

Nhận xét:  

1. Các trường hợp vết thương lóc da gót không bị họai tử thêm sau khi cắt lọc có 8 trường hợp. 

Đó  là những trường hợp không khâu vết thương sau mổ hoặc khâu đính có thêm dẫn lưu kín 

áp lực âm (VAC). Trong đó có 1 trường hợp sau dẫn lưuVAC phải dùng thêm kỹ thuật kéo da 

để làm kín vết thương là do miệng vết thương bị toát vì để hở hòan toàn. Những trường hợp 

khác khi để hở nhưng vẫn đính chỉ khâu một mũi nên da không bị toát vết thương về sau. 

2. Các trường hợp khâu da kín thậm chí khâu thưa có hay không có penrose trong nhóm nghiên 

cứu này đều bị hoại tử nhiều hoặc ít và phải cần kéo da, ghép da hoặc xoay vạt da cho dù chỉ là 

những vết thương gót loại 1 không dập nát nhiều.  

3. Kết quả phân tích thống kê cho thấy những trường hợp khâu kín sớm sau cắt lọc có tỉ lệ thất 

bại hoại tử da phải mổ lại rất cao so với nhóm chỉ khâu đính tạm hoặc không khâu (Fisher test 

< 0,01), thậm chí hoại tử da hoàn toàn vì khâu quá kín ( bệnh án 4,5). Trong 8 trường hợp vết 

thương không bị hoại tử da sau mổ cắt lọc thì đầu ( trong đó tổn thương loại I có 6 trường hợp) 

gồm có 6 trường hợp có đặt dẩn lưu áp lực âm (VAC), 2 trường hợp không dùng VAC nhưng 

không khâu da. Những trường hợp còn lại có vết thương mất da hoặc do khâu da kín , khâu 

thưa làm tình trạng hoại tử da  tiếp tục xảy ra sau đó dẫn đến vết thương cần phải che phủ  da 

thì 2 gồm có kéo da (4 trường hợp), ghép da ( 3 trường hợp) , xoay vạt da ( 2 trường hợp) .  



4. Vai trò dẫn lưu áp lực âm (VAC) sử dụng cho 9 trường hợp, đã đóng góp hiệu quả thoát lưu 

dịch tồn đọng ở vết thương và tất cả 5 trường hợp đều cho kết quả hoàn toàn lành tự nhiên 

không có hoại tử da hoặc  hoại tử da không đáng kể và không cần thiết che phủ da thì 2 ( lưu ý 

dẫn lưu đặt từ > 5 ngày). Có 3 trường hợp đặt VAC 48 giờ sau cắt lọc vết thương đều cho kết 

quả  hoại tử da lóc một phần và phải ghép da bổ sung. Hai trường hợp không khâu sau cắt lọc 

cũng có kết quả lành không cần ghép. Tuy nhiên ở đây chưa có sự so sánh kết quả hiệu quả 

giữa dẫn lưu để hở hoàn toàn với dẫn lưu bằng áp lực âm. 

5. Những trường hợp khâu thưa đều không đủ khả năng ngăn chặn  hoại tử da như khi để hở 

không khâu hoặc khâu đính ( 5/6 trường hợp bị hoại tử da một phần). Cụ thể kết quả các 

trường hợp khâu thưa đều cần mổ ghép da trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên nếu kết 

hợp khâu đính với VAC sẽ cho kết quả tốt hơn nhiều hơn là chỉ khâu đính đơn thuần.  

BÀN LUẬN: 

1. Vết thương gót đã để lại nhiều di chứng và thời gian điều trị nếu để da gót hoại tử lan rộng làm 

mất nhiều lần phẫu thuật và nguy cơ xấu về thẩm mỹ cũng như về chức năng, nhất là khi vết 

thương lan rộng xuống vùng đế gót. Đây là một kết quả xấu nhất vì cần phải xoay vạt da rất tốn 

kém và kông hiệu quả cho chức năng. 

2. Thái độ khâu kín vết thương gót còn do tâm lý sợ lộ gân và xương gót sau khi cắt lọc làm cho các 

phẫu thuật viên phải đóng kín da ngay sau mổ. Nhưng thực tế sau khi khâu kín càng làm vết 

thương dễ bị họai tử da, nếu bị nhiễm trùng cần phải cắt bỏ da hoại tử lại dễ dẫn đến nguy cơ lộ 

gân và xương sau khi cắt bỏ da chết và gây nguy cơ xương viêm rất khó điều trị trong tương lai. 

3. Đặt dẫn lưu bằng drain như penrose chưa được chứng minh trong nhóm nghiên cứu này nhưng 

nguy cơ hoại tử vẫn xảy ra rất nhiều nhất là kèm khâu thưa vì dẫn lưu bằng drain không thể để 

lưu dài ngày như dẫn lưu VAC và không thoát lưu dịch triệt để các dịch tiết còn tồn đọng sau khi 

rút dẫn lưu. 

4. Vai trò dẫn lưu VAC nên mở rộng cho vết thương lóc da gót hoặc để hở vết thương tự nhiên 

không khâu sau khi cắt lọc nhằm chuẩn hóa kỹ thuật thoát lưu vết thuơng gót sau khi cắt lọc và để 

đảm bảo không làm hoại tử thêm. Tuy nhiên nếu đặt VAC kèm khâu đính sẽ rất giá trị cho điều 

trị vì giúp tránh nguy cơ cần che phủ da  thì hai ( 5 trường hợp để tự lành). 

 

KẾT LUẬN:  

 Vết thương lóc da gót thường bị hoại tử lan rộng sau mổ cắt lọc chủ yếu do thái độ xử trí vết 

thương chưa dẫn lưu triệt để và đủ thời gian để lấp kín khoảng trống giữa da lóc và xương gót. Vai trò 

khâu đính sau mổ kết hợp dẫn lưu VAC đã đem lại kết quả lành tự nhiên không cần ghép da bổ sung rất 

đáng phổ biến rộng cho các tuyến. 

 

 



 

 

 

 

 

Hình 1a và b: vết thương lóc da đế gót được cắt lọc 

 

 

 

Hình 2 a và b: kết quả lành vết thương thì đầu nhờ dẫn lưu áp lực âm sau 1 tuần. 
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