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ĐẠI CƯƠNG
- Norris là người đầu tiên mô tả cơ 
chế lún đồi gót (năm 1839).
- Malgaigne mô tả 2 loại gãy sơ 
khởi đầu tiên (năm 1851).
- Với sự xuất hiện của hình ảnh 
học, một số tác giả đã phát triển hệ 
thống phân loại của gãy xương gót, 
như Bohler (1931), Essex-Lopresti 
(1952), Rowe và cộng sự (1963),…
- Tác giả Essex-Lopresti đưa ra 
khái niệm gãy kiểu lưỡi và gãy lún.
- Năm 1993, tác giả Sanders đưa 
ra phân loại gãy đồi gót dựa trên 
hình ảnh CT Scan.



ĐẠI CƯƠNG
- Gãy xương gót chiếm 
khoảng 2% trong tất cả 
các loại gãy xương. Gãy 
di lệch mặt khớp chiếm 
60% - 75% trong gãy 
xương gót, 10% kèm gãy 
cột sống, 25% kèm gãy 
xương khác ở chi dưới, 
gãy 2 gót chiếm 5-10%.
- Nguyên nhân: do té cao, 
TNGT
- 90% xảy ra ở nam giới, 
tuổi: 21 – 45 tuổi



ĐẠI CƯƠNG
CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG

- Nén dọc trục: té cao là cơ 
chế của hầu hết các gãy xương 
gót phạm khớp. Gãy xương 
gót xuất hiện do xương sên bị 
dồn xuống xương gót. Trong 
các tai nạn xe môtô có thể do 
cần số hoặc đạp thắng tác 
động vào mặt lòng của bàn 
chân.



ĐẠI CƯƠNG
CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG

- Các lực xoắn có thể đi kèm 
với gãy xương gót ngoài khớp 
trong các gãy xương đặc biệt 
như gãy mỏm trước, mỏm 
giữa, mỏm chân đế sên.



ĐẠI CƯƠNG
LÂM SÀNG

- Đau gót từ nhẹ đến nặng, 
sưng, bè rộng và ngắn gót. 
Bầm quanh gót lan rộng 
đến gan chân.
- Bóng nước thường xuất 
hiện 36 giờ đầu sau chấn 
thương.
- Đánh giá cẩn thận tình 
trạng mô mềm, mạch máu, 
thần kinh để có điều trị 
thích hợp. 



ĐẠI CƯƠNG
GIẢI PHẪU



ĐẠI CƯƠNG
GIẢI PHẪU

Mạch máu cung 
cấp xương gót: 
từ nhánh xuyên 
động mạch mác 
và một nhánh 
của động mạch 
chày sau



ĐẠI CƯƠNG
HÌNH ẢNH HỌC

PHIM X-QUANG:

- Nghiêng (Lateral)
- Thẳng (Harris axial)
- Broden 



ĐẠI CƯƠNG
HÌNH ẢNH HỌC

CT SCAN:



ĐẠI CƯƠNG
HÌNH ẢNH HỌC

PHIM X-QUANG NGHIÊNG:

- Góc Bohler: bình 
thường: 200 – 400

- Góc Gissane: bình 
thường: 950 – 1050

→ Khi góc Bohler < 
200 , góc Gissane > 
1050 : diện khớp sau 
xương sên bị lún



ĐẠI CƯƠNG
HÌNH ẢNH HỌC

PHIM X-QUANG NGHIÊNG:

Dấu hiệu “double density” 
của diện khớp sau xương 
gót: lún một nữa diện 
khớp sau theo mặt phẳng 
đứng dọc, mặc dù góc 
Bohler và Gissane bình 
thường.



PHÂN LOẠI
ESSEX-LOPRESTI:

(Dựa trên phim X-quang)

1. Gãy lún

2. Gãy kiểu lưỡi



PHÂN LOẠI
SANDERS:

(Dựa trên phim CT Scan)

• Diện khớp sau của xương

gót được chia thành ba

đường gãy (A, B và C tương

ứng với đường gãy ngoài,

giữa và trong trên mặt phẳng

trán).

• Do đó có thể có tổng cộng

bốn mảnh: ngoài, giữa, trong

và mảnh mỏm chân đế sên.



PHÂN LOẠI
SANDERS:

(Dựa trên phim CT Scan)

• Loại I: tất cả các mảnh gãy đều
không di lệch, không kể đến số
lượng đường gãy.
• Loại II: Diện khớp sau gãy thành
hai mảnh, được chia nhỏ thành IIA,
IIB, IIC dựa trên vị trí của đường
gãy chính.
• Loại III: gãy thành ba mảnh với
mảnh gãy bị lún ở giữa, được chia
nhỏ thành IIIAB, IIIAC và IIIBC.
• Loại IV: gãy thành bốn mảnh, 

gãy nát nhiều.



NGUYÊN LÝ ĐIỀU TRỊ
1. Không nắn, kê cao 

chân, băng ép, vận 
động sớm cổ bàn 
chân

2. Nắn kín, kê cao chân, 
băng ép, vận động 
sớm cổ bàn chân

3. Nắn qua da dưới C-
arm (Essex-Lopresti) 

4. Mổ mở KHX (đường 
mổ bên ngoài, bên 
trong hoặc kết hợp cả 
hai)

5. Hàn khớp thì đầu 



ĐIỀU TRỊ

- < 1850: quấn băng, kê cao chân
- 1850:  kéo liên tục
- 1931: Bohler: nắn kín, bó bột
- 1952: Essex-Lopresti: nắn qua da dưới C-arm
- 1993+: Benirschke, Letournel, Sanders: mổ mở KHX nẹp vít

• LỊCH SỬ



ĐIỀU TRỊ

1. Bảo tồn
2. Mổ:

- Mổ mở, KHX
- Kỹ thuật ít xâm lấn
- Cố định ngoài
- Phối hợp các kỹ 

thuật trên



ĐIỀU TRỊ

BẢO TỒN

• Nhập viện theo dõi
• Chườm lạnh, có hoặc 

không có băng ép
• Kê cao chân
• Bó bột dưới gối hoặc nẹp 

cổ chân chức năng từ 4 –
6 tuần

Mổ

• Phục hồi giải phẫu
- Hình dạng và trục gót 

chân
- Phục hồi mặt khớp, 

hình dáng giải phẫu
• Trả lại chức năng và ngăn 

thoái hóa khớp, biến 
chứng



ĐIỀU TRỊ

NHỮNG KHÓ KHĂN KHI MỔ 
XƯƠNG GÓT

• Bộc lộ khó
• Hình dạng xương phức tạp
• Dụng cụ đặt bên trong luôn 

thay đổi
• Gãy hở
• Bệnh loãng xương
• Tăng nguy cơ biến chứng 

vết thương đối với bệnh 
nhân tiểu đường, hút thuốc 
lá,…

CHỈ ĐỊNH

• Di lệch mặt khớp liên 
quan mặt khớp sau

• Gãy xương gây di lệch > 
25 % mặt khớp gót hộp



ĐIỀU TRỊ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH TƯƠNG ĐỐI

• Tiểu đường
• Thiểu năng mạch máu
• Người hút thuốc lá
• Sưng nhiều
• Gãy hở
• Lớn tuổi
• Bệnh thần kinh

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

• Gãy hở mặt trong gót, vết 
thương phức tạp



ĐIỀU TRỊ

CHUẨN BỊ PHẦN MỀM

• Kê cao chân
• Mang vớ ép
• Nẹp bột
• Chăm sóc bóng nước 

(nếu có)
• Sau 10 – 17 ngày hoặc có 

dấu hiệu nếp nhăn da 
vùng gót ( Wrinkle’ sign) 
có thể mổ được.



KỸ THUẬT

• Nằm nghiêng 900 với 
chân mổ ở phía trên, ga-
rô đùi

• Rạch da đường L bên 
ngoài cổ bàn chân. Chú 
thần kinh Sural



KỸ THUẬT

• Bộc lộ thành ngoài xương 
gót

• Dụng cụ banh phần mềm: 
Weithlander

• Nẹp gót



KỸ THUẬT

• Bộc lộ mặt khớp gót sau
• Nắn mặt khớp, cố định 

kim Kirschner
• Ghép xương
• Kiểm tra C-arm



KỸ THUẬT



KỸ THUẬT
• KHX nẹp vít
• Kiểm tra C-arm
• Xả ga-rô, cầm máu
• Dẫn lưu kín
• Theo dõi tình trạng vạt 

da
• Mang nẹp bột hoặc 

nẹp vải



KỸ THUẬT

• X-quang sau mổ:



CHĂM SÓC SAU MỔ

• Kê cao chân
• Cắt chỉ sau 3 tuần
• Tập vận động cổ bàn 

chân sớm
• Không chống chân đau 

sau 12 tuần
• Mổ lấy dụng cụ sau 2 

năm



BIẾN CHỨNG

VẾT THƯƠNG

• Hoại tử vạt da phía xa
- Hạn chế vận động 
- Cắt chỉ phía xa

• Nhiễm trùng vết thương
- Kháng sinh
- Cắt lọc
- Che phủ vạt da

Can lệch

• Vẹo trong bàn chân sau
• Bàn chân ngắn
• Có những vấn đề khi mang 

giày



BIẾN CHỨNG

• Cứng khớp
- Tập vận động sớm cổ 

bàn chân sau mổ
• Thoái hóa khớp dưới sên

- 5 – 20% gãy xương gót 
bị thoái hóa khớp dưới sên

- Dùng thuốc kháng viêm 
(NSAIDs)

- Hàn khớp dưới sên

• Có những vấn đề với gân 
mác
- Viêm gân mác: NSAIDs, 

VLTL
- Bị dính gân mác: gỡ 

dính
- Trật gân mác: mổ mở 

tái tạo các ròng rọc



KẾT QUẢ - BÀN LUẬN
- Đánh giá theo thang 

điểm Modified Rowe , 
với 100 điểm
+ Xuất sắc       : > 85 
+ Tốt                : 70-85
+ Trung bình   : 55-70 
+ Xấu              : < 55



KẾT QUẢ - BÀN LUẬN
- Từ tháng 8-2014 đến tháng 
05-2017 có 85 bệnh nhân tại 
BV,CTCH được tác giả trực tiếp 
mổ và theo dõi
- 81 nam, 4 nữ
- Tuổi trung bình: 41,64 ± 10,24
- Gãy cột sống: 15 trường hợp ( 

11 trường hợp đều trị bảo tồn, 
4 trường hợp mổ)

- Gãy 2 gót (KHX nẹp vít): 9 
trường hợp

- Gãy xương gót còn lại: điều trị 
bảo tồn: 4 trường hợp, nâng 
đồi gót dưới C-arm: 1 trường 
hợp, mổ xuyên đinh Kischner: 
1 trường hợp 

- Gãy xương khác: 4 trường 
hợp (gãy 2 xương cẳng 
chân, gãy mắt cá,…)

- Ghép xương tự thân: 40 
trường hợp

- Ghép xương đồng loại: 43 
trường hợp.

- 01 trường hợp mổ sau khi 
nâng đồi gót C-arm sau 2,5 
tháng còn di lệch.
- Thời gian từ khi gãy đến lúc 

mổ: 8,56 ± 1,21 ngày. Mổ 
sớm nhất là 12 giờ, muộn 
nhất là 82 ngày



KẾT QUẢ - BÀN LUẬN

- Đối với những trường 
hợp mổ trên 4 tuần, phần 
lớn mặt khớp sau xương 
gót bị tổn thương nhiều



KẾT QUẢ - BÀN LUẬN
• Đau vùng gót sau 4 tháng: 16 

trường hợp
• Tê cạnh ngoài bàn chân: 6 

trường hợp
• Nhiễm trùng vết thương: 5 

trường, 4 trương hợp đã điều 
trị nội khoa lành vết thương, 1 
trường hợp chưa lành

• Biến chứng xảy ra trong lúc 
mổ: 01 trường hợp (cắt đứt 
gân mác ngắn, đã khâu lại 
trong lúc mổ)

• Dị cảm mặt ngoài đùi do lấy 
xương mào chậu: 8 trường 
hợp

• Nguyên nhân: 92% do té 
cao (xây dựng), 5% té cao 
do sửa chữa công việc trong 
gia đình, 2% do té cầu 
thang, 1% do nguyên nhân 
khác 

• Theo dõi trên 6 tháng trong 
50 trường hợp: trở lại công 
việc cũ: 32 trường hợp, 10 
trường hợp trở lại công việc 
cũ nhưng sắp xếp công việc 
nhẹ hơn, 8 trường hợp phải 
thay đổi công việc



KẾT QUẢ - BÀN LUẬN

NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC MỔ

• Nếu nghi ngờ chấn thương 
cột sống, nên chụp X-quang 
CSTL (thẳng, nghiêng). 
Trong các ca mổ này có 02 
trường hợp phát hiện sau 2 
tháng (khi bệnh nhân than 
đau lưng, gãy lún nhẹ, điều 
trị bảo tồn)

• Một trường hợp nghi ngờ 
gãy xương vùng cổ chân, 
chụp X-quang: gãy mắt cá 
kiểu trần chày của chân đối 
diện



KẾT QUẢ - BÀN LUẬN

NHỮNG LƯU Ý TRONG LÚC MỔ

• Tránh tư thế vẹo trong gót
• Chú ý bóc tách sát xương 

gót (để tránh làm tổn 
thương thần kinh Sural)

• Lưu ý động mạch chày 
sau vùng mắt cá trong khi 
khoan bắt vít

• Tưới thường xuyên vết 
thương bằng nước muối 
sinh lý

NHỮNG LƯU Ý TRONG LÚC MỔ

• Lưu ý không ga-rô quá 
lâu để bảo vệ vạt da mặt 
ngoài gót

• Cần dẫn lưu kín vết 
thương (đặt sát khớp 
dưới sên) để tránh ứ 
động dịch vết thương

• Sau mổ cần theo dõi vạt 
da ( nếu cần có thể cắt 
bớt chỉ làm căng vết 
thương)



KẾT QUẢ - BÀN LUẬN

NHỮNG LƯU Ý SAU MỔ

• Nên cắt chỉ vết thương 
sau 02 đến 03 tuần

• Đi bỏ nạng chống chân 
đau không dưới 4 tháng 
(khi can xương tốt trên 
phim X-quang)



KẾT QUẢ - BÀN LUẬN

NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC MỔ

• Nếu nghi ngờ chấn thương 
cột sống, nên chụp X-quang 
CSTL (thẳng, nghiêng). 
Trong các ca mổ này có 02 
trường hợp phát hiện sau 2 
tháng (khi bệnh nhân than 
đau lưng, gãy lún nhẹ, điều 
trị bảo tồn)

• Một trường hợp nghi ngờ 
gãy xương vùng cổ chân, 
chụp X-quang: gãy mắt cá 
kiểu trần chày của chân đối 
diện



KẾT QUẢ - BÀN LUẬN

• Thời gian nghiên cứu chưa dài để đánh giá các biến 
chứng.

• Chưa chụp CT Scan tất cả các ca mổ, do vậy cũng hạn 
chế thấy hết được tổn thương trước mổ.

• Các trường hợp gãy xương gót mổ phối hợp cột sống, 
khó theo dõi bệnh.

NHỮNG HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU



Ca 1

- Lê Văn Tình, nam, 
40 tuổi.

- Té cao 2 mét 
- Gãy lún nhiều mảnh 
đồi gót (P).
- Mổ nâng đồi gót, 

ghép xương mào, 
KHX nẹp vít.

- X-quang trước và sau 
mổ



Ca 1

- X-quang, lâm sàng sau 
> 6 tháng.



Ca 2

- Nguyễn vương Tùng, 
nam, 43 tuổi.
- Té cao 2,5 mét 
- Gãy lún nhiều mảnh 
đồi gót (P).
- Mổ nâng đồi gót, ghép 
xương mào, KHX nẹp 
vít.
- X-quang trước và sau 
mổ



Ca 2

- X-quang sau 25 tháng.



Ca 3
- Nhan Quóc cường,  
nam, 38 tuổi.
- Té cao 3mét 
- Gãy lún nhiều mảnh 
đồi gót (P).
- Mổ nâng đồi gót, ghép 
xương mào, KHX nẹp 
vít.
- X-quang, lâm sàng sau 
15 tháng



Ca 4

- Nguyễn Đình Hài, nam, 
SN 1966,
- Chẩn đoán: gãy lún 
nhiều mảnh đồi gót (P), 
gãy dưới mấu chuyển 
(P), gãy TL1 không liệt
- Điều trị: mổ nâng đồi 
gót, ghép xương, KHX 
nẹp vít, ĐĐNT Gamma, 
bảo tồn CSTL
- X-quang, lâm sàng sau  
4,5 tháng



Ca 5

- Lê Văn Khanh, nam, 
SN 1962
- Chẩn doán: gãy lún 
nhiều mảnh đồi gót (P)
- Mổ nâng đồi gót, ghép 
xương đồng loại, KHX 
nẹp vít
- X-quang, lâm sàng sau 
5 tháng



Ca 6

- Nguyễn Văn Trung, 
nam, 53 tuổi
- Chẩn doán: gãy lún 
nhiều mảnh đồi gót (P)
- Nâng đồi gót (P) dưới 
C-arm. X-quang kiểm tra 
còn di lệch
- BN đã được rút đinh 
kirschner 



Ca 6

- X-quang kiểm tra sau 
mổ nâng đồi gót, ghép 
xương mào chậu, KHX 
nẹp vít

- X-quang kiểm tra sau 
14 tháng, can xương. 
Đau ít khi đi lại nhiều



Ca 6
- X-quang kiểm tra sau 
khi rút dụng cụ
- Bệnh nhân vẫn còn 
đau ít khi đi lại nhiều 



KẾT LUẬN

• Là loại gãy xương phức tạp, 
ảnh hưởng đến hoạt động 
hàng ngày, cộng việc. 

• Cần chú ý tổn thương phối 
hợp, tổn thương mô mềm

• Còn nhiều tranh luận về 
điều trị, kỹ thuật mổ,…

• Mổ mở là lựa chọn tốt đối 
với gãy nhiều mảnh di lệch 
mặt khớp, nhưng cần có chỉ 
định thích hợp với từng loại 
gãy và từng người bệnh.

• Cần theo dõi kỹ đối với 
từng giai đoạn bệnh để 
có những hướng dẫn 
phù hợp. Xử trí những 
biến chứng có thể xảy 
ra cho bệnh nhân.




