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                                                             MMởở  đđầầuu  

 Tai nạn giao thông ở nước ta ngày càng nhiều với những chấn thương có tốc 

độ cao gây ra những đa chấn thương và gãy nhiều xương rất nặng nề. 

 Trật khớp háng trung tâm gãy nát ổ cối là loại gãy rất phức tạp luôn kèm 

nhiều biến chứng và di chứng gây khó khăn cho quá trình điều trị. 

 

 Nếu được xử trí sớm nắn trật khớp háng và phục hồi ổ cối bằng KHX bên 

trong. Còn muộn thường ≥ 3 tuần khớp háng đã xơ dính, nguy cơ chỏm hoại 

tử cao…rất khó nắn trật và KHX ổ cối. 

 Khoa CTCH-BV115  xin báo cáo đã điều trị thành công 01 trường hợp đa 

chấn thương: Chấn thương ngực,bụng + rách niệu đạo + gãy khung châu, 

trật khớp háng trung tâm gãy nát ổ cối muộn: Thay khớp háng toàn phần có 

xi măng và ghép xốp kèm dụng cụ tái tạo ổ cối.   

                                                                  

                                                    BBệệnnhh  áánn  llââmm  ssàànngg  
 

           1/ Hành chánh: 

 Bệnh nhân(BN): Nguyễn Văn S – Nam 45 tuổi 

Lý do vào viện:  Sốc đa chấn thương 

           

 

          2/ Bệnh sử: 



  Lúc 20h ngày 06/03/2012 BN đi xe máy bị xe Container đụng phải, sau tai 

nạn BN bất tỉnh được BV Q7 sơ cấp cứu ban đầu rồi chuyển BV 115. Vào 

viện với chẩn đoán: Sốc đa chấn thương, chấn thương ngực, bụng, gãy 

khung chậu. 
 

 BN được hồi sức cấp, chuyển khoa hồi sức ngoại hồi sức tích cực cho BN. 

Sau đó BN được chỉ định mổ cấp cứu với chẩn đoán: Sốc mất máu, chấn 

thương ngực, bụng, gãy khung chậu, trật khớp háng trung tâm gãy nát ổ cối. 

 BN được xử trí mổ cấp cứu: Dẫn lưu màng phổi (T)+ Mở Bàng quang ra da 

+ Cố định ngoài khung chậu +xuyên đinh Steiman qua lồi cầu đùi (T) kéo tạ 

trên khung Braun. BN truyền 08 đơn vị máu trong mổ cùng nhóm…Mổ phối 

hợp giữa các khoa NgLN+ NgTQ+ CTCH. 

Hình ảnh XQ, CT khung chậu trước mổ: 

 

         

Hình ảnh XQ khung chậu sau đặt CĐN và kéo tạ hoàn toàn chưa nắn được 

khớp háng, chỏm xương đùi kẹt cài vào đáy ổ cối và lổ bịt… 



        

 

 BN nằm điều trị ở hồi sức ngoại 10 ngày. Sau đó tạm ổn chuyển khoa 

CTCH. 

 Tại khoa CTCH  BN được theo dõi chống nhiễm trùng, nâng thể trạng 

và quyết định tháo CĐN khung chậu không có hiệu quả… 

 BN được hội chẩn để xử trí khớp háng (T) 

 Nhờ sự giúp đỡ của Gs Rene-D-Esser (Pháp). BN được lên chương 

trình mổ. 

      3. Quá trình mổ: 
 Bệnh Nhân được mổ chương trình theo lịch và khi mổ là ngày thứ 20 

sau chấn thương. 

 Phương pháp mổ: Thay khớp háng (T) toàn phần có xi măng và ghép 

xốp bằng dụng cụ tái tạo ổ cối đặc biệt. 

                      DDụụnngg  ccụụ  ttááii  ttạạoo  ổổ  ccốốii:: 



              

 Phương pháp vô cảm: Mê NKQ 

 BN nằm kê nghiêng (P) 90°  

 Thời gian mổ: 1h30phút 

 Truyền máu: 02 đơn vị máu HCL cùng nhóm. 

 Chọn đường mổ: Modified Ollier 

 



 

 

 

Hình ảnh trong mổ 

 



 Tiến hành tái tạo ổ cối , đặt ổ cối có xi măng+ ghép xốp lấy từ chỏm 

xương đùi. 

 Đặt stem và chỏm đùi, phục hồi lại đỉnh mấu chuyển lớn. 

 Hình ảnh XQ khung chậu sau mổ: 

    

                                     

44..  BBàànn  lluuậậnn  --  KKếếtt  lluuậậnn  

 Trên đây là trường hợp khó trong quá trình điều trị. BN vào với Sốc mất 

máu do Đa chấn thương ưu tiên cứu tính mạng BN trước. 

 Xử trí cấp cứu nắn khớp háng và KHX ổ cối khung chậu bên trong trong 

tình cảnh trên rất khó khăn, nhưng giải quyết bằng CĐN khung chậu và kéo 

tạ thì chưa giải quyết được trật khớp và vỡ ổ cối. 

 Khi xử trí tiếp ổ cối ,khớp háng của BN này đã là N20 sẽ rất khó KHX bên 

trong được nữa. Vì vây chúng tôi chọn phương pháp thay khớp háng toàn 

phần có dụng cụ hổ trở đặc biệt trên thiết nghỉ là phương cách ưu việt có thể 

ứng dụng. 

 Hiện tại BN sau mổ 02 tháng, 02 chân bằng nhau, vận động khớp háng (T) 

được và đang đã tập đi 2 nạng không chống chân. BN đang tiến triển khá 

tốt…chúng tôi sẽ theo dõi sát BN Này. 

                                    TTààii  lliiệệuu  tthhaamm  kkhhảảoo  
  

MMooddiiffiieedd  oolllliieerr  TTrraannssttrroocchhaanneetteerriicc  AApppprrooaacchh  ffoorr  tthhee  TTrreeaattmmeenntt  OOff  

AAcceettaabbuullaarr  ffrraaccttuurreess  ––  OOrrtthhooppeeddiiccss--  FFeebbrruuaarryy  22001122  vvoolluumm  3355  



  

  

 

 

 

 


