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TÓM TẮT 

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả phẫu thuật điều nắn chỉnh vẹo cột sống lối sau bằng cấu 

hình ốc chân cung chọn lọc đốt sống xen kẽ và các biến chứng sau phẫu thuật.  

Phương pháp: nghiên cứu tiền cứu cắt ngang mô tả trên 48 trường hợp bệnh nhân 

tuổi từ 14 trở lên, có chẩn đoán vẹo cột sống với góc Cobb trên 400, phẫu thuật theo 

phương pháp nắn chỉnh vẹo cột sống lối sau với cấu hình ốc chân cung chọn lọc đốt 

sống xen kẽ được thực hiện tại khoa Cột sống A - bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình 

từ năm 2017 đến năm 2020. 

Kết quả: Trong 48 trường hợp, tỉ lệ nữ : nam là 3,4 : 1; độ tuổi tham gia nghiên cứu 

từ 14 - 18 tuổi chiếm 63%, trên 18 tuổi đến 27 tuổi chiếm 37%; Vẹo cột sống nhẹ 

nhất có góc Cobb là 40°, nặng nhất là 110° với góc Cobb trung bình là 64°±19°. Bệnh 

nhân có Góc Cobb < 60º chiếm 44,3%, 60º ≤ Cobb ≤80º chiếm 36,2%, Góc Cobb> 

80° chiếm 19,5% trong nghiên cứu; Góc Cobb trung bình đo được sau phẫu thuật là 

20,5º ± 16,4º; lớn nhất là 65º và nhỏ nhất là 3º; Độ nắn chỉnh sau phẫu thuật tối thiểu 

là 18º tối đa là 76º, trung bình 44,8º ± 12,7º. Tỉ lệ nắn chỉnh đạt từ 24,7% đến 92,9%, 

trung bình 71,2% ± 17,6%; Góc còng cột sống ngực trung bình trước phẫu thuật là 

23,3º ± 17,1º, còng nặng nhất là 73º và mất còng tối đa là 0º. Góc còng cột sống ngực 

trung bình sau phẫu thuật là 22,8º ± 9,9°, góc còng lớn nhất là 42° và nhỏ nhất là 5°; 

đường cong cứng chiếm 64,6%, đường cong mềm chiếm 35,4% trường hợp; Số tầng 

cố định trong một cấu hình trung bình là 14,1 ± 1,1; nhiều tầng nhất là 16 và ít tầng 

nhất là 11; trung bình là 14 tầng; Chiều cao bệnh nhân cải thiện sau phẫu thuật nắn 

chỉnh trung bình là 4,3 cm, cao thêm ít nhất là 3 cm và nhiều nhất là 10cm; Lệch vai 

được phát hiện chiếm 83% trường hợp trước phẫu thuật; sau phẫu thuật không thấy 

thay đổi hình thể ở tất cả bệnh nhân (0%); Lệch mào chậu chiếm 20,8% trường hợp 

trước phẫu thuật, biến dạng này còn tồn tại ở 4,2% trường hợp sau phẫu thuật; Trong 

nhóm nghiên cứu có 6,3% trường hợp bị Arnold-Chiari, 4,2% trường hợp tật nửa đốt 

sống, 4,2% trường hợp tật đốt sống chẽ đôi và 2,1% trường hợp thông động-tĩnh 
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mạch; Thời gian (phút) phẫu thuật trung bình là 175 ± 44,9, cuộc mổ có thời gian dài 

nhất là 320 phút và thời gian ngắn nhất là 145 phút; Trong số 942 ốc chân cung được 

sử dụng có 90,4% là đúng vị trí và 9,6% là ốc có phạm vào chân cung và ra ngoài; 

Sau mổ có 1 trường hợp viêm phổi và được điều trị phục hồi hoàn toàn chiếm 2,1%, 

có 3 trường hợp bị đau thắt lưng chiếm 6,3%. 

Kết luận: Phẫu thuật vẹo cột sống vô căn lối sau với cấu hình ốc chân cung chọn lọc 

đốt sống xen kẽ đã chứng minh hiệu quả nắn chỉnh cao, an toàn và số lượng ốc chân 

cung trên mỗi tầng giảm đáng kể. 
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SURGICAL CORRECTION TROUGH POSTERIOR APPOACH FOR 

SPINAL SCOLIOSIS WITH LIMITED PEDICLE-SCREW 

CONSTRUCT INTO SELECTIVE VERTEBREA 

Ngo Minh Ly 

Abstract 

Introduction: Spinal scoliosis has been vigorously studied wordwide. Spinal-

scoliotic deformities may remarkably affect patient’s quality of life in terms of not 

only bad physical appearance but insufficiency of pulmonary function as well. 

Amongst methods of surgical correction, Surgery through posterior approach in order 

to correct scoliotic curve by using pedicle-screw construct has been globally accepted 

by spinal surgeons. However, looking for the most rational way of setting a pedicle 

construct has still remained bias related to instrumented vertebrae chosen, desired 

effect of correction, and treatment cost. These problems are the reason of our study 

on surgical correction through posterior approach for spinal scoliosis with limited 

pedicle-screw construct into selective vertebrae. 

Purpose of study: Assessment of the outcomes of surgical correction through 

posterior approach for spinal scoliosis with limited pedicle-screw construct into 

selective vertebrae. 

Patients and Methods: There are 48 patients with 37 ladies and 11 gentlemen who 

sustain Thoracic-, thoraco-lumbar-, or lumbar-spinal scoliosis in our study. The 

patient’s ages range from 14 to 27 years old with an average of 18,2 years old. All of 

the patients underwent surgical correction through posterior approach for spinal 

scoliosis with limited pedicle-screw construct into selective vertebrae. The patients 

were collected in the spinal surgery department A of Hospital for trauma and 

orthopeadics of Ho Chi Minh city from the year of 2016 to 2020. 

Results: Our study showed the Cobb angle of scoliotic deformities range from 40° to 

110° (averaged, 64°±19°) preoperatively. Which changed from 3º to 65º (averaged, 
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20,5º±16,4), postoperatively. This indicates that corrective rate reached to 

71,2%±17,6% in average (range from 24,7% đến 92,9%). 

The kyphotic angles were measured from 0º to 73º with an average of 

23,3º±17,1º before surgery. Those were evaluated from 5° và nhỏ nhất 42° with an 

average of 22,8º±9,9° after surgery. 

According to Lenke’s classification, the curves were classified as type 1 in 

52,1% (25 patients), type 2 in 4,1% (2 patients), type 3 in 20,8% (10 patients), type 4 

in 2,1% (1 patient), type 5 in 16,7% (8 patients), and type 6 in 4,1% (2 patients). 

Lumbar spine modifiers were found as type A, type B, and type C in 45,8% (22 

patients), 35,4% (17 patients), and 18,8% (9 patients), respectively. 

The operative times were from 145 minutes to 320 minutes (averaged, 175 ± 

44,9 minutes). 

The vertebral levels fixed in a corrective construct were 14,1±1,1 in averge with 

maximum up to 16 levels and minimum down to 11 levels. Amount of pedicle screws 

used for one patient were calculated as 20 screws in average, which were 19 screw in 

minimum, and 23 screws in maximum. 

Pedicle screws inserted per level were 1,4 ± 0,04 in average. It indicates the 

number of pedicle screw was significantly reduced. 

Conclusion: Based on the results of our study, we achieved good correction of 

scoliotic curves with corrective rate of 71,2% in average. The amount of pedicle 

screw was remarkably reduced by applying our method of surgical correction through 

posterior approach for spinal scoliosis with limited pedicle-screw construct into 

selective vertebrae. 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Bệnh lý vẹo cột sống đã và đang được chú ý nghiên cứu ở nhiều quốc gia 

trên thế giới. Vẹo cột sống không những làm thay đổi ngoại hình của cơ thể con người 

mà còn ảnh hưởng đến một số chức năng sống nhất là chức năng hô hấp thường bị 

ảnh hưởng trầm trọng. Phương tiện chẩn đoán ngày càng phát triển, bệnh lý vẹo cột 

sống ngày càng được phát hiện sớm và nhiều hơn. Vì thế để có phương pháp điều trị 

phẫu thuật thích hợp cho bệnh lý vẹo cột sống là vấn đề mang tính cấp thiết trong 

chuyên ngành và cho cả người bệnh. 

Phẫu thuật lối trước [46] [53] được áp dụng cho vẹo cột sống ngực, vẹo cột sống 

ngực- thắt lưng và được thực hiện bên lồi của đường cong. Các phương pháp phẫu 

thuật được thực hiện cắt đĩa, giải phóng phía trước và nắn chỉnh hàn xương. Hiện 

nay, phương pháp phẫu thuật này còn được kết hợp với sự hỗ trợ của máy nội soi. 

Phương pháp phẫu thuật lối trước có những hạn chế như có thể làm tổn thương các 

cơ quan tại trung thất; giảm chức năng hô hấp; chỉ định phẫu thuật nắn chỉnh hạn chế 

đối với trường hợp vẹo cột sống cao ở trên đốt sống ngực 5; vẹo cột sống thấp dưới 

đốt sống thắt lưng 4. 

Phương pháp phẫu thuật điều trị vẹo cột sống lối sau như hàn xương lối sau 

Hibbs (1998); hệ thống 2 thanh dọc nắn chỉnh vẹo cột sống trong không gian 2 chiều 

của Harrington (1962); hệ thống thanh nối hình chữ L và néo ép chỉ thép dưới bảng 

sống nắn chỉnh trong không gian 3 chiều từng đoạn cột sống của Luque (1980); Cotrel 

và Dubousset (1983) đã nghiên cứu hệ thống móc chân cung, bản sống nắn chỉnh vẹo 

cột sống lối sau trong không gian 3 chiều, ít xâm nhập vào trong ống sống và tránh 

gây liệt vận động và liệt bàng quang mà Luque đã mắc phải khi luồn chỉ thép; hệ 

thống cấu hình toàn ốc chân cung nắn chỉnh vẹo cột sống trong không gian 3 chiều 

lối sau do Suk (1995) đề nghị và Lenke đã ứng dụng từ năm 1998 ở Mỹ. Trong nước 



2 

 

 

 

đã áp dụng điều trị phẫu thuật nắn chỉnh vẹo cột sống lối sau thực hiện với dụng cụ 

đơn giản như Harrington-Luque được Nguyễn Thế Luyến báo cáo, dụng cụ cải tiến 

hơn như ốc chân cung với những cấu hình khác nhau được các tác giả báo cáo như 

Võ Văn Thành, Nguyễn Văn Thạch, Vũ Viết Chính, Trần Quang Hiển. Hiện nay, 

điều trị phẫu thuật nắn chỉnh lối sau cho vẹo cột sống với cấu hình ốc chân cung đang 

được chấp nhận và áp dụng rộng rãi do đạt hiệu quả cao về tính vững chắc cột sống. 

Tuy nhiên, tính hợp lý trong cách chọn đốt sống để đặt ốc chân cung nắn chỉnh, kết 

quả điều trị và chi phí sao cho tốt nhất và phù hợp nhất vẫn còn nhiều bàn cải, vì thế 

chúng tôi thực hiện nghiên cứu: “Điều trị phẫu thuật nắn chỉnh vẹo cột sống lối sau 

với cấu hình ốc chân cung chọn lọc đốt sống xen kẽ ” nhằm đánh giá tính hợp lý 

trong chọn đốt sống để đặt ốc và xác định hiệu quả phương pháp này trong điều trị 

phẫu thuật vẹo cột sống.  

 

Hình 0-1. Cấu hình ốc chân cung chọn lọc đốt sống xen kẽ 

(nguồn: Ngô Minh Lý) 

Vịvịvvv Vị trí Vị trí đặt ốc chân cung 
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Các dấu chấm tròn và mũi tên chỉ vị trí ốc chân cung cho cấu hình nắn chỉnh. 

Các ốc chân cung được đặt đối xứng hai bên ở 03 đốt sống trên và dưới nhằm giữ cấu 

hình cân đối. Các ốc chân cung ở đoạn nắn chỉnh chính được đặt xen kẽ vào các đốt 

sống chọn lọc. Phương pháp này cho thấy tất cả các đốt sống đều tham gia vào cấu 

hình nắn chỉnh, không có đốt sống tự do. 
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MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

 

1.  Đánh giá hiệu quả phẫu thuật điều nắn chỉnh vẹo cột sống lối sau bằng cấu 

hình ốc chân cung chọn lọc đốt sống xen kẽ. 

2.  Đánh giá các biến chứng sau phẫu thuật điều trị nắn chỉnh vẹo cột sống bằng 

cấu hình đặt ốc chân cung xen kẽ.  
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Chương 1. TỔNG QUAN 

 

1.1. Tổng quan tài liệu 

1.1.1 Nguyên nhân vẹo cột sống 

Vẹo cột sống gây ra do 03 nhóm nguyên nhân lớn là (1) thần kinh cơ: co thắt 

cơ, rối loạn chiều dài hai chân, bại não, sốt bại liệt, bệnh loạn dưỡng cơ, bệnh lý 

Charcot-Marie-Tooth, Duchene…; (2) bẩm sinh: khiếm khuyết thành lập (đốt sống 

hình nêm, tật nửa đốt sống phân đoạn hoàn toàn, tật nửa đốt sống phân đoạn một 

phần, tật nửa đốt sống không phân đoạn), khiếm khuyết phân đoạn (khối các đốt sống, 

khiếm khuyết phân đoạn một bên, khiếm khuyết phân đoạn một bên kết hợp tật nửa 

đốt sống đối bên), hội chứng Marfan: (3) vẹo cột sống vô căn [28][87][89][91]. Trong 

các nhóm nguyên nhân trên, vẹo cột sống vô căn là nhóm thường gặp nhất. 

1.1.2 Phân loại vẹo cột sống 

King (1983) [21] [39] và cộng sự nghiên cứu 409 trường hợp vẹo cột sống vô 

căn và đã đưa ra khái niệm cho chọn lựa mức hàn xương. Tác giả đề nghị phân loại 

vẹo cột sống vô căn làm 5 loại như sau: Loại I: gồm 2 đường cong ngực và thắt lưng, 

đường cong thắt lưng lớn hơn đường cong ngực; Loại II: gồm 2 đường cong ngực và 

thắt lưng đường cong ngực lớn hơn đường cong thắt lưng; Loại III: chỉ gồm một 

đường cong ngực và là đường cong cấu trúc; Loại IV: chỉ có một đường cong ngực 

dài vẹo tới giữa đốt sống thắt lưng 4, đốt sống thắt lưng 4 nghiên vào đường cong và 

đốt sống thắt lưng 5 ở trung tâm; Loại V: gồm 2 đường cong ngực và ngực 1 nghiêng 

về phía đường cong trên. Tuy nhiên, khiếm khuyết của khái niệm này là chỉ đưa ra 

sự phân tích vẹo cột sống trên bình diện trước sau mà không phân tích trên bình diện 

bên, không đưa ra vẹo cột sống thắt lưng, vẹo cột sống ngực - thắt lưng và vẹo cột 

sống 3 đường cong. Vì vậy, phân loại vẹo cột sống theo King ngày nay không được 

sử dụng nhiều. 
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Lenke (2001) [19] [47] [49] và cộng sự đưa ra một bảng phân loại vẹo cột sống 

vô căn nhằm xác định đường cong nào là đường cong cấu trúc, đường cong nào là 

đường cong không cấu trúc, giúp chọn lựa hàn xương ngắn hơn [67]. Vẹo cột sống 

được chia thành 06 loại: Loại 1: đường cong ngực chính; Loại 2: hai đường cong 

ngực cao và ngực chính trong đó đường cong ngực chính là đường cong lớn; Loại 3: 

hai đường cong ngực chính và lưng-thắt lưng hay thắt lưng trong đó đường cong ngực 

chính là đường cong lớn; Loại 4: ba đường cong ngực cao, ngực chính, và lưng-thắt 

lưng hay thắt lưng trong đó đường cong ngực chính là đường cong lớn; Loại 5: đường 

cong lưng-thắt lưng hay thắt lưng; Loại 6: hai đường cong lưng-thắt lưng hay thắt 

lưng và ngực chính trong đó đường cong lưng-thắt lưng hay thắt lưng là đường cong 

lớn. Chúng tôi sử dụng phân loại của Lenke trong nghiên cứu.  

 

Hình 1-1. Phân loại Lenke 

(Nguồn: Tổ chức AO, “Lenke clsassification” 2013). 
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 1.1.3 Phân độ xoay của đốt sống 

Nash và Moe (1969) qua vị trí, hình dạng chân cung đánh giá độ xoay đốt sống 

và chia làm 5 độ từ 0 đến IV: Độ 0: chân cung đối xứng và cách đều nhau giữa 2 cạnh 

của đốt sống; Độ 1: chân cung bên lồi di chuyển vào trong cạnh của đốt sống và chân 

cung bên lõm gần như biến mất; Độ 2: chân cung bên lồi di chuyển vào giữa và chân 

cung bên lõm biến mất; Độ 3: chân cung bên lồi ở vị trí giữa của thân đốt sống; Độ 

4: chân cung bên lồi vượt quá khoảng giữa của thân đốt sống và sát bờ lõm của thân 

đốt sống (Hình 1.2). 

 

Hình 1-2. Phân độ xoay cột sống theo Nash và Moe. 

Có mối liên quan giữa góc sống sườn và độ xoay đốt sống đỉnh [44] 

1.1.4 Yếu tố tiên lượng vẹo cột sống 

Tuổi: vẹo cột sống phát triển nhanh ở lứa tuổi 6 - 24 tháng, 5 - 8 tuổi và 11 -

14 tuổi, thay đổi nhiều nhất trong vẹo cột sống xảy ra ở tuổi thanh thiếu niên, tiến 

triển bệnh ở lứa tuổi này có thể kéo dài trong 3 - 5 năm. Xu hướng bệnh xuất hiện 

càng sớm thì càng có nguy cơ tiến triển nặng hơn. 
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Nội tiết tố: đường cong vẹo cột sống tăng nhanh trong giai đoạn dậy thì và vào 

giai đoạn 2/3 cuối, bệnh có thể tiến triển chậm lại sau sự xuất hiện kinh nguyệt ở các 

bé gái. Sau giai đoạn này trung bình mỗi năm tăng thêm 010 (độ). 

Góc Cobb: theo Bunnell (1) Nguy cơ tiến triển ở giai đoạn đầu của tuổi thanh 

thiếu niên như sau góc Cobb 100: nguy cơ 20%, góc Cobb 200: nguy cơ 60%, góc 

Cobb 300: nguy cơ 90%; (2) Ở đỉnh điểm phát triển trục xương (khoảng 13 tuổi) góc 

Cobb 100: nguy cơ 10%, góc Cobb 200: nguy cơ 30%, góc Cobb 300: nguy cơ 60%; 

(3) Sau giai đoạn dậy thì (dấu hiệu Risser ≥ 2) góc Cobb 100: nguy cơ 2%, góc Cobb 

200: nguy cơ 20%, góc Cobb 300: nguy cơ 30%. 

Lonstein và Carlson thiết lập công thức tiên lượng nguy cơ tiến triển vẹo cột sống 

dựa và ba yếu tố góc Cobb, chỉ số Risser, thời gian mắc bệnh như sau:  

𝐍𝐠𝐮𝐲 𝐜ơ = (𝑮ó𝒄 𝑪𝒐𝒃𝒃 −  𝟑) 𝑿 
𝑹𝒊𝒔𝒔𝒆𝒓

𝑻𝒉ờ𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒎ắ𝒄 𝒃ệ𝒏𝒉 (𝒏ă𝒎)
 

Nguy cơ này tỷ lệ nghịch với độ trưởng thành của xương. Khi xương đã phát 

triển hoàn chỉnh, vẹo cột sống với góc Cobb dưới 300 sẽ được ổn định và ≥ 50% có 

thể tăng hơn nữa do sự tái cấu trúc. 

1.1.5 Chỉ định điều trị 

a) Điều trị bảo tồn:  

Theo Lonstein, khi đường cong <20⁰  nên theo dõi mỗi 6-8 tháng. Ở trẻ nhũ 

nhi khi đường cong vẹo <25⁰  và góc xoay thân < 20⁰  hoặc trẻ vị thành niên đường 

cong vẹo <25⁰  ta cần theo dõi lâm sàng và chụp X quang mỗi 6 tháng. Việc điều trị 

bắt đầu khi đường cong tăng ≥5⁰  ở 2 lần thăm khám liên tiếp nhau, hoặc ≥10⁰  ở lần 

thăm khám sau. 

Theo Lenke điều trị bảo tồn khi góc Cobb 20⁰  - 40⁰ . Áo nẹp: sử dụng cho 

bệnh nhân có Risser ≤ 2, đường cong >30º ngay lần khám đầu hay ≥20⁰  tăng 5º trong 

hai lần khám, áo nẹp không có vai trò khi xương đã trưởng thành. Có nhiều loại áo 

nẹp như: Milwaukee, Boston… Áo nẹp có thể chỉnh 50% độ vẹo ban đầu nhưng phải 
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mặc liên tục cho đến khi trưởng thành. Những trường hợp xương đã trưởng thành, 

vẹo >40, cột sống ngực thiếu còng, bệnh nhân mặc cảm khi mang nẹp đều không có 

chỉ định mang nẹp. 

b) Điều trị phẫu thuật: 

Vẹo cột sống được bắt đầu điều trị phẫu thuật từ rất sớm. Jules Guerin (1839) 

điều trị vẹo cột sống bằng cách cắt cơ qua da và áo nẹp. Hibbs (1924) đã thực hiện 

hàn xương lối sau cho vẹo cột sống. Từ năm 1930-1940, nhiều tác giả ứng dụng hàn 

xương kiểu Hibbs và áo bột. Năm 1940, Boucher lần đầu tiên mô tả và sử dụng bắt 

ốc chân cung trong điều trị vẹo cột sống. Năm 1962, Paul R Harrington (1962) giới 

thiệu hệ thống 2 thanh dọc điều trị nắn chỉnh vẹo cột sống trong không gian 2 chiều. 

Luque (1980) lần đầu giới thiệu dụng cụ nắn chỉnh trong không gian 3 chiều lối sau 

trên từng đoạn cột sống bằng hệ thống thanh nối hình chữ L và néo ép chỉ thép dưới 

bảng sống. Cotrel và Dubousset (1983) giới thiệu dụng cụ nắn chỉnh vẹo cột sống lối 

sau trong không gian 3 chiều (CD) bằng các loại móc chân cung, bảng sống và mấu 

ngang. Dụng cụ này ít xâm nhập vào trong ống sống và tránh gây liệt vận động và 

liệt bàng quang mà Luque đã mắc phải khi luồn chỉ thép. Các phương pháp trên hiện 

không còn hoặc ít được áp dụng do hiệu quả nắn chỉnh kém. 

Phẫu thuật nắn chỉnh vẹo cột sống lối trước, thực hiện cắt đĩa, giải phóng phía 

trước và nắn chỉnh hàn xương, phẫu thuật này có thể thực hiện qua đường mổ mở 

hoặc nội soi. Lợi điểm của phương pháp này là lấy lại độ còng cột sống ngực ở bệnh 

nhân thiếu còng, ngăn ngừa hiện tượng cánh tay quay, hạn chế nguy cơ khớp giả ở 

những bệnh nhân có nguy cơ khớp giả cao như vẹo cột sống do bệnh thần kinh cơ. 

Bên cạnh đó phương pháp nắn chỉnh lối trước cũng có nhiều hạn chế như có thể làm 

tổn thương các cơ quan trong trung thất, giảm chức năng hô hấp, phẫu thuật nắn chỉnh 

ở trên không quá đốt sống ngực 5 và dưới không quá đôt sống thắt lưng 4. 

Từ năm 1995, Suk đưa ra cấu hình toàn ốc chân cung nắn chỉnh vẹo cột sống 

trong không gian 3 chiều lối sau [76] [78]. Sáng kiến này được Lenke ứng dụng từ năm 



10 

 

 

 

1998 ở Mỹ. Từ sau năm 2002 các nước Đông Nam Á bắt đầu áp dụng cấu hình toàn 

ốc chân cung để nắn chỉnh vẹo cột sống lối sau. Ở Việt Nam, Võ Văn Thành (2003) 

áp dụng điều trị vẹo cột sống bằng cấu hình toàn ốc chân cung lối sau [8] [6]. Tiếp theo 

vài tác giả như Vũ Viết Chính (2009) và cộng thực hiện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 

[12]; Phạm Trọng Thoan (2010) đánh giá độ an toàn kỹ thuật bắt vít qua cuống theo 

Lenke trong phẫu thuật vẹo cột sống vô căn [3].; Nguyễn Hoàng Long nghiên cứu điều 

trị vẹo cột sống vô căn bằng cấu hình vít qua cuống đốt sống[2]. Tuy nhiên tính hợp 

lý của cấu hình ốc chân cung trong từng báo cáo vẫn còn nhiều bàn cải về cách chọn 

đốt sống để đặt ốc nắn chỉnh, cũng như chi phí điều trị. 

1.1.6 Biến chứng trong phẫu thuật vẹo cột sống 

Tỷ lệ biến chứng do phẫu thuật vẹo cột sống lối trước là 5,5%, lối sau là 5,1%, 

trong phối hợp 2 lối là 10,2%. Nhiễm trùng là biến chứng hay gặp nhất trong phẫu 

thuật cột sống lối sau 1,35%-5,6%. Biến chứng về hô hấp hay gặp trong phẫu thuật 

lối trước 1,55% - 11,48%. Biến chứng liên quan đến dụng cụ, gãy, sút, lồi các ốc chân 

cung có thể gây tổn thương mạch máu thần kinh và các cấu trúc nội tạng ghi nhận từ 

0,64%-4,6%. Liệt vận động là 0,32%. Khớp giả tỉ lệ 2,8%. Vẹo tăng dần (mất nắn) 

xuất hiện tỉ lệ 1%. Tử vong hiếm gặp chiếm 0 – 0,3% và nguyên nhân là do mất máu. 

1.1.7 Đánh giá tỉ lệ nắn chỉnh vẹo cột sống 

Tỉ lệ nắn chỉnh vẹo cột sống được tính theo công thức đề nghị bởi Harrington: 

Tỉ lệ nắn chỉnh =
Góc Cobb trước mổ − Góc Cobb sau mổ

Góc Cobb trước mổ
 x 100.  

Tỷ lệ nắn chỉnh >40% là tốt, 20%-40% là trung bình, <20% là kém. 

1.1.8 Đánh giá hàn xương 

Dựa vào X quang, Lee [47] và cộng sự nhận thấy nếu có cầu xương bắc qua khe 

khớp đã ghép xương, khe sáng chỗ ghép xương không còn thì coi như đã liền xương. 

Tiêu chuẩn đánh giá liền xương theo Lee. 
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Loại Mức độ Triệu chứng X quang 

A Hàn xương chắc chắn 

Bè xương chắc chắn bắc cầu qua khoảng trống đặt 

xương ghép, không di động (<3⁰ ) trên X quang 

động. 

B Có thể hàn xương 

Cầu xương không chắc chắn bắc cầu qua khoảng 

trống đặt xương ghép, không phát hiện di động, 

không có khoảng trống chỗ ghép. 

C Có thể khớp giả 
Không có bè xương bắc qua, không di động, có 

khoảng trống chỗ ghép. 

D Khớp giả chắc chắn 
Không có bè xương bắc qua, di động > 3⁰ , có 

khoảng trống. 
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

   2.1 Đối tượng nghiên cứu 

2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh 

Vẹo cột sống có góc Cobb ≥ 40⁰ . 

Bệnh nhân đồng ý phẫu thuật theo phương pháp nắn chỉnh vẹo cột sống lối sau 

với cấu hình ốc chân cung chọn lọc đốt sống xen kẽ.  

Bệnh nhân từ 14 tuổi trở lên và được điều trị tại khoa Cột sống A - Bệnh viện 

Chấn thương Chỉnh hình. 

2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 

Bệnh nhân không đồng ý với phương pháp phẫu thuật trên.  

Vẹo cột sống có góc Cobb < 40⁰ . 

Bệnh nhân có tổn thương xương sống do loãng xương, thoái hóa, nhiễm trùng, 

u bướu. 

Vẹo cột sống cần phẫu thuật phối hợp giải phóng lối trước. 

2.1.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại Khoa Cột Sống A - Bệnh viện Chấn thương 

Chỉnh hình, từ năm 2017 đến năm 2020. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp  

Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang. 

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 

Nghiên cứu các ca đủ tiêu chuẩn chọn bệnh, chúng tôi ước lượng cỡ mẫu theo 

công thức: 

n = Z²(1-a2) x p.(1-p).d² 
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Z(1-a2) là phân vị của phân phối chuẩn bình thường tại 1 - a2. Độ tin cậy là 

95% cho a = 5%, dò từ bảng Z cho kết quả 1,96, n là cỡ mẫu, d sai số cho phép, trong 

nghiên cứu này chúng tôi lấy d = 5%.  

Theo nghiên cứu năm 2017 của Tsiricos A.I, tỷ lệ hàn xương sử dụng ốc chân 

cung trong điều trị vẹo cột sống vô căn thành công 98% [85].  

Áp dụng công thức ta có: 

n=1,96² 1-0,052x 0,98(1-0,98)0,05² 

n = 29,4. 

Cỡ mẫu dự tính là 30 trường hợp 

2.2.3. Đánh giá lâm sàng trước và sau phẫu thuật nắn chỉnh 

Chiều cao, cân bằng hai vai, cân bằng mào chậu. 

Đau lưng. 

Biến chứng: tử vong, thần kinh, hội chứng mạc treo tràng trên, nhiễm trùng ... 

2.2.4. Đánh giá cận lâm sàng 

Đo chức năng hô hấp khảo sát ảnh hưởng của biến dạng vẹo cột sống lên chức 

năng hô hấp. 

Siêu âm tim, bụng tổng quát khảo sát dị tật bẩm sinh tim, thận đi kèm. 

2.2.5. Khảo sát hình ảnh học trước phẫu thuật 

Khảo sát EOS toàn bộ cột sống từ C1-Th1 trong mối tương quan với hai vai và 

xương chậu ở các bình diện trước sau, nghiên, nghiên bên (side bending) để đánh giá: 

Góc Cobb, góc còng, độ lệch vai, độ lệch chậu, độ Risser, thay đổi góc Cobb ở tư thế 

nghiên bên.  

MSCT đánh giá độ xoay đốt sống, kích thước chân cung, biến dạng bẩm sinh 

(nếu có). MRI khảo sát thoát vị hạnh nhân tiểu não (nếu có), rỗng tuỷ sống, biến dạng 

tuỷ sống, bướu nội tuỷ. 

Phân loại vẹo theo Lenke. 

Xác định cấu hình nắn chỉnh biến dạng vẹo, còng cột sống. 
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2.2.6. Khảo sát hình ảnh học sau phẫu thuật 

X-quang sau mổ hai bình diện thẳng, ngang đánh giá: (1) độ nắn chỉnh: góc 

Cobb, góc còng, cân bằng hai vai; (2) sai sót kỹ thuật như: ốc lệch hướng, ốc quá dài, 

ốc đặt sai tầng. 

X-quang kiểm tra sau phẫu thuật 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng, 24 tháng đánh 

giá lành xương, mất nắn chỉnh (góc Cobb, góc còng), thất bại dụng cụ. 

MSCT khảo sát lỗi kỹ thuật, lành xương. 

MRI khi cần thiết. 
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Chương 3. KẾT QUẢ 

3.1. Độ tuổi và giới tính  

Nghiên cứu đã thực hiện trên 48 đối tượng điều trị phẫu thuật nắn chỉnh vẹo cột 

sống lối sau với cấu hình ốc chân cung chọn lọc đốt sống xen kẽ thực hiện trên 48 đối 

tượng nghiên cứu được thống kê như sau:  

Bảng 3.1. Bảng thống kê tỉ lệ giới tính của đối tượng 

Giới tính Số lượng (n) Tỉ lệ (%) 

Nữ 37 77 

Nam 11 33 

Tổng 48 100 

Bệnh nhân nữ chiếm 77% và nam chiếm 33%, với tỉ lệ 3,4:1.  

Bảng 3.2. Độ tuổi tham gia trong nghiên cứu 

Độ tuổi Số lượng (n) Tỉ lệ (%) 

≤ 18 30 63 

>18 18 37 

Tổng số 48 100 

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trong nghiên cứu là 14, lớn nhất tuổi là 27, tuổi trung 

bình là 18,2 ± 2,4. Chiếm 63% bệnh nhân có tuổi ≤ 18, còn lại 37% có tuổi > 18. 

3.2. Góc Cobb và góc Còng 

3.2.1. Góc Cobb. 

Bảng 3.3. Chỉ số góc Cobb trước phẫu thuật 

Góc Cobb Số lượng (n) Tỉ lệ (%) 

< 60º 22 44,3 

60º ≤ Cobb ≤80º 17 36,2 

> 80° 09 19,5 

Tổng số 48 100 



16 

 

 

 

Vẹo cột sống nhẹ nhất có góc Cobb là 40°, nặng nhất là 110° với góc Cobb trung 

bình là 64°±19°. Bệnh nhân Góc Cobb < 60º chiếm 44,3%; 60º ≤ Cobb ≤80º chiếm 

36,2%; Góc Cobb> 80° chiếm 19,5% trong nghiên cứu. 

Bảng 3.4. Chỉ số góc Cobb đo được sau phẫu thuật 

Trị số 
Góc Cobb Độ nắn chỉnh 

Sau phẫu thuật Tái khám sau cùng Sau phẫu thuật Tỉ lệ đạt 

Lớn nhất 65º 55º 76º 92,9% 

Nhỏ nhất 3º 3º 18º 24,7% 

Trung bình 20,5º ± 16,4º 21,3º ± 14,4º 44,8º ± 12,7º 71,2% ± 17,6% 

Góc Cobb trung bình đo được sau phẫu thuật là 20,5º ± 16,4º; lớn nhất là 65º và 

nhỏ nhất là 3º.  

Góc Cobb trung bình đo được tại lần tái khám gần nhất là 21,3º ± 14,4º; lớn nhất 

là 55º và nhỏ nhất là 3º. 

Độ nắn chỉnh sau phẫu thuật tối thiểu là 18º tối đa là 76º; trung bình 44,8º ± 

12,7º. Tỉ lệ nắn chỉnh đạt từ 24,7% đến 92,9%; trung bình 71,2% ± 17,6%. 

3.2.2. Góc còng 

Bảng 3.5. Chỉ số góc còng đo được trước phẫu thuật 

Góc Còng 

cột sống ngực 

Số lượng (n) Tỉ lệ (%) 

< 10º 12 24,6 

10º ≤ Góc còng ≤ 40º 30 62,1 

≥ 40º 06 13,3 

Tổng số 48 100 

Bệnh nhân có góc còng cột sống ngực < 10º được đánh giá là mất còng (flat 

back) chiếm 24,6%; góc còng 10º ≤ Góc còng ≤ 40º (độ còng bình thường) chiếm 

62,1% và góc còng ≥ 40º là quá còng (hyper kyphosis) chiếm 13,3% trường hợp.  
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Bảng 3.6. Chỉ số góc còng trung bình trước và sau phẫu thuật  

Góc còng 

cột sống ngực 
Trước phẫu thuật Sau phẫu thuật 

Lớn nhất 73º 42° 

Nhỏ còng 0º 5° 

Trung bình 23,3º ±1 7,1º 22,8º ± 9,9° 

 

Góc còng cột sống ngực trung bình trước phẫu thuật là 23,3º ± 17,1º, còng nặng 

nhất là 73º và mất còng tối đa là 0º. 

Góc còng cột sống ngực trung bình sau phẫu thuật là 22,8º ± 9,9°, góc còng lớn 

nhất là 42° và nhỏ nhất là 5°. 

3.3. Độ mềm dẽo của đường cong cột sống 

Bảng 3.7. Độ mềm dẽo đánh giá trên EOS nghiên bên (side bending) 

Góc còng 

cột sống ngực 

Số trường hợp  

(n) 
Tỉ lệ % 

Đường cong cứng 31 64,6 

Đường cong mềm 17 35,4 

Tổng 48 100 

 

  Bảng 3.7. Cho thấy trường hợp có đường cong cứng chiếm 64,6%; đường 

cong mềm chiếm 35,4% trường hợp. 

3.4. Độ xoay của đốt sống đỉnh 

Bảng 3.8. Độ mềm dẽo đánh giá trên EOS nghiên bên (side bending) 

Phân độ của Nash và Moe 

Độ 
Số trường hợp  

(n) 
Tỉ lệ % 

Độ 0 01  2,1 

Độ 1 13 26,7 
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Độ 2 20 42,3 

Độ 3 05  9,7 

Độ 4 09 19,2 

Tổng 48 100 

Độ xoay đốt sống đỉnh theo phân độ của Nash và Moe đánh giá trước phẫu thuật 

như sau: độ 0 chiếm 2,1% trường hợp; độ 1 chiếm 26,7%; độ 2 chiếm 42,3%; độ 3 

chiếm 9,7% và độ 4 chiếm 19,2%.  

3.5. Phân loại đường cong vẹo cột sống theo Lenke 

Bảng 3.9. Phân loại đường cong biến đổi thắt lưng theo Lenke 

Đường cong biến đổi Số trường hợp (n) Tỉ lệ % 

Loại A 22 45,8 

Loại B 17 35,4 

Loại C 09 18,8 

Tổng 48 100 

Phân loại đường cong biến đổi thắt lưng theo Lenke thì loại A chiếm 45,8%; 

loại B chiếm 35,4% và loại C chiếm 18,8%. 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các kiểu đường cong loại 1 là 52,1% (25 

bệnh nhân), loại 2 là 4,1% (2 bệnh nhân), loại 3 là 20,8% (10 bệnh nhân), loại 4 là 

2,1% (1 bệnh nhân), loại 5 là 16,7% (8 bệnh nhân), và loại 6 là 4,1% (2 bệnh nhân). 

3.6. Độ trưởng thành xương 

Đánh giá độ trưởng thành xương dựa vào cốt hoá mào chậu theo Risser  

Bảng 3.10. Đánh giá độ trưởng thành xương 

Độ trưởng thành xương Số trường hợp (n) Tỉ lệ % 

Độ 1 00  0,0 

Độ 2 06 12,5 

Độ 3 14 29,2 

Độ 4 26 54,2 

Độ 5 02  4,1 

Tổng 48 100 
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Trường hợp cốt hóa mào chậu ở: độ 1 chiếm 0%; độ II chiếm 12,5%; độ III 

chiếm 29,2%; độ IV chiếm tỷ lệ 54,2% và độ V chiếm 4,1%. 

3.7. Số tầng nắn chỉnh và số ốc chân cung  

Bảng 3.11. Số tầng cột sống được nắn chỉnh 

Cấu hình cố định tầng Số tầng cột sống Số lượng ốc cố định 

Nhiều nhất 16 23 

Ít nhất 11 16 

Trung bình 14,1 ± 1,1 20 

Số tầng cố định trong một cấu hình trung bình là 14,1 ± 1,1; nhiều tầng nhất là 

16 và ít tầng nhất là 11; trung bình là 14 tầng. Cấu hình nắn chỉnh dài là do nhu cầu 

nắn chỉnh còng và biến dạng đường cong lớn.  

Số lượng ốc chân cung sử dụng trung bình cho một bệnh nhân là 20 ốc, đa số 

trường hợp sử dụng 19 ốc (chiếm 41,9%). Số lượng ốc chân cung sử dụng ít nhất là 

16 ốc và nhiều nhất là 23 ốc. Trung bình số ốc chân cung cố định cho mỗi tầng là 1,4 

± 0,04, nhiều nhất là 1,5 ốc và ít nhất là 1,3 ốc chân cung. Với số lượng ốc chân cung 

đặt vào như trên cho mỗi tầng, giúp giảm được mật độ rất lớn và giảm được số lượng 

ốc trên mỗi bệnh nhân. 

3.8. Đánh giá chiều cao bệnh nhân sau nắn chỉnh  

Bảng 3.12. Chiều cao cải thiện sau phẫu thuật 

 Chiều cao (cm) 

Nhiều nhất 10 

Ít nhất 03 

Trung bình 4,3 

Chiều cao bệnh nhân cải thiện sau phẫu thuật nắn chỉnh trung bình là 4,3 cm, 

cao thêm ít nhất là 3 cm và nhiều nhất là 10cm. 
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Bảng 3.13. Cân bằng vai, cân bằng mào chậu 

 Lệch vai Lệch mào chậu 

Số lượng (n=48) Tỉ lệ % Số lượng (n=48) Tỉ lệ % 

Trước phẫu thuật 40 83 10 20,8 

Sau phẫu thuật 00 00 02 4,2 

Lệch vai được phát hiện chiếm 83% trường hợp trước phẫu thuật; sau phẫu thuật 

không thấy thay đổi hình thể ở tất cả bệnh nhân (0%). Lệch mào chậu xuất hiện ở 10 

bệnh nhân chiếm 20,8% trường hợp, thuộc loại 5 và loại 6 theo phân loại Lenke trước 

phẫu thuật, biến dạng này còn tồn tại ở 2 bệnh nhân sau phẫu thuật với mức độ ít hơn 

chiếm 4,2%. 

3.10. Dị tật khác 

Bảng 3.14. Bảng thống kê dị tật cột sống  

Dị tật Số bệnh nhân (n=48) Tỷ lệ % 

Arnold-Chiari 3 6,3% 

Tật nửa đốt sống  2 4,2% 

Tật đốt sống chẽ đôi 2 4,2% 

Thông động-tĩnh mạch 1 2,1% 

Trong nhóm nghiên cứu có 6,3% trường hợp bị Arnold-Chiari; 4,2% trường hợp 

tật nửa đốt sống; 4,2% trường hợp tật đốt sống chẽ đôi và 2,1% trường hợp thông 

động-tĩnh mạch. 

3.9. Đánh giá chức năng hô hấp 

Chức năng hô hấp được đánh giá dựa vào thể tích thở ra trong giây đầu 

(FEV1)[15].  

Bảng 3.15. Đánh giá chức năng hô hấp trước phẫu thuật 

Chức năng hô hấp Số trường hợp Tỉ lệ % 

Bình thường  

(FEV1 >80%) 

15 31,2 

Hạn chế vừa  33 68,8 
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(40% ≤FEV1≤80%) 

Hạn chế nặng 

 (FEV1 < 40%) 

00 00 

Tổng 48 100 

Trước phẫu thuật, có 31,2% trường hợp có chức năng hô hấp bình thường; chức 

năng hô hấp hạn chế vừa chiếm tỉ lệ 68,8% và hạn chế nặng là 0% trường hợp. FEV1 

trung bình trước phẫu thuật tính được là 77,2  15,1; tối đa là 114 và tối thiểu là 50. 

Bảng 3.16. Đánh giá chức năng hô hấp sau phẫu thuật 

Chức năng hô hấp Số trường hợp Tỉ lệ % 

Bình thường (FEV1 >80%) 17 35,4 

Hạn chế vừa (40% ≤FEV1≤80%) 31 64,6 

Hạn chế nặng (FEV1 < 40%) 00 00 

Tổng 48 100 

Chức năng hô hấp đánh giá sau phẫu thuật bình thường chiếm 35,4%, hạn chế 

vừa chiếm 64,6%, và hạn chế nặng là 0% trường hợp. FEV1 trung bình sau phẫu thuật 

tính được là 76,1  17,1; tối đa là 110 và tối thiểu là 49. 

Thể tích thở ra tối đa trong giây đầu cải thiện trước và sau phẫu thuật là 0,2% ± 

4,6%, thể tích thở ra trong giây đầu tăng nhiều nhất là 12% và giảm nhiều nhất là 6%. 

Nhóm bệnh nhân có chức năng hô hấp hạn chế trước phẫu thuật giảm 4,1% từ 68,8% 

xuống 64,7% sau mổ; ngược lại nhóm bệnh nhân có chức năng hô hấp bình thường 

tăng 4,2% từ 31,2% trước mổ lên 35,3% sau mổ. 

3.10. Thời gian phẫu thuật 

Bảng 3.17. Thời gian phẫu thuật 

Thời gian phẫu thuật Thời gian (phút) 

Dài nhất 320 

Ngắn nhất 145 

Trung bình 175 ± 44,9 
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Thời gian (phút) phẫu thuật trung bình là 175 ± 44,9; cuộc mổ có thời gian dài 

nhất là 320 phút và thời gian ngắn nhất là 145 phút. 

3.11. Biến chứng sau phẫu thuật 

3.11.1 Biến chứng đặt ốc chân cung  

Bảng 3.18. Độ thủng ốc chân cung theo phân độ RAO 

Phân độ RAO 
Mean ± SD 

(n=48) 
Max Min 

Độ 1 0,8 ± 0,7 2 0 

Độ 2 0,7 ± 0,8 3 0 

Độ 3 0,5 ± 0,7 2 0 

Trường hợp ốc chân cung phạm ra ngoài chân cung trung bình là 02 ốc trên 01 

bệnh nhân, từ mức < 2mm đến > 4mm, tức là phạm vào khoảng ½ ren cho đến ra 

ngoài hoàn toàn. Chiếm nhiều nhất là Độ 1 khoảng 0,8 ốc, tức là trung bình mỗi một 

bệnh nhân có 0,8 ốc chân cung có ½ ren bị cắt ra ngoài. Tỉ lệ ít nhất là Độ 3 với 0,5 

ốc chân cung trên 01 bệnh nhân, tức là cứ 2 bệnh nhân thì có một ốc chân cung phạm 

ra ngoài từ hơn 1/2 đường kính cho đến ra ngoài hoàn toàn.  

Trong số 942 ốc chân cung được sử dụng có 90,4% là đúng vị trí và 9,6% là ốc 

có phạm vào chân cung và ra ngoài. Tỉ lệ này là thấp. 

3.13.2 Một số biến chứng  

Bảng 3.19. Thống kê biến chứng xảy ra trong và sau phẫu thuật 

Biến chứng Số bệnh nhân 

(n=48) 

Tỷ lệ % 

Viêm phổi 1 2,1 

Đau thắt lưng 3 6,3 

Quá trình theo dõi bệnh nhân thấy có 1 trường hợp viêm phổi sau mổ và được 

điều trị phục hồi hoàn toàn chiếm 2,1%, có 3 trường hợp bị đau thắt lưng chiếm 6,3%. 
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Chương 4. BÀN LUẬN 

 

4.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân 

Bệnh nhân tham gia nghiên cứu tuổi từ 14 tuổi trở lên, tuổi trung là 18 tuổi, đây 

là nghiên cứu có tuổi trung bình rất cao so với các nghiên cứu khác. Theo Trần Quang 

Hiển tuổi trung bình là 17 tuổi [4]; Đậu Thế Canh thực hiện tại khoa Nhi là 14 tuổi. Ở 

lứa tuổi trung bình 18 thì đường cong cột sống cứng và khó nắn, đường cong phát 

triển cực đại nên cấu hình sẽ dài, ngược lại người trẻ cột sống còn mềm mại dễ nắn 

chỉnh, số tầng hàn xương sẽ ngắn hơn và ngăn ngừa được tiến triển đường cong lớn 

thêm[1]. Theo hội nghiên cứu vẹo cột sống (SRS), sự tiến triển đường cong nói chung 

chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn đầu là giai đoạn phát triển nhanh của bệnh nhân và 

giai đoạn sau đường cong chỉ chỉ tiến triển ở những bệnh nhân có đường cong lớn.  

Tỉ lệ phân bố giới tính trong nghiên cứu là 3,4 nữ / 01 nam, tỷ lệ và tỉ số tương 

đương với nghiên cứu của tác giả Võ Văn Thành là tỉ lệ 2,6/1[7]. Khi tuổi khởi phát 

càng nhỏ thì tỉ số nam/nữ nghiêng về nam và khi tuổi càng lớn thì tỉ lệ này càng 

nghiêng về nữ nhiều hơn, mặc dù vậy tỉ số nam nữ luôn có sự khác biệt lớn giữa các 

tác giả như Lonstein là 10 nữ /1 nam[54] và trong nghiên cứu của tác giả Trần Quang 

Hiển[4] tỷ số Nữ/Nam là 6/1; tác giả Võ Văn Thành là 2,6/1[5]. Theo tác giả Đậu Thế 

Canh nghiên cứu tại khoa Nhi - bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thì tỉ số này là 

5,28 nữ/01 nam. Tác giả Konieczny trong nghiên cứu dịch tể học vẹo cột sống vô căn 

ở thanh thiếu niên cho kết quả tỉ số nam nữ dao động từ 1,5/1 đến 3/1 và tăng đáng 

kể khi tuổi tăng lên. Khi góc Cobb đường cong tăng lên thì tỉ số nam/nữ cũng có 

chiều hướng tăng lên, cụ thể tỷ số nam so với nữ ở các đường cong từ 10º - 20º là 

1,4/1 khi đường cong >40º thì tỉ số nữ/nam là 7,2/1. Tỉ số giới tính này có sự khác 

nhau giữa các nghiên cứu vì nhóm tuổi thực hiện phẫu thuật và đặc thù bệnh viện và 

các khoa thực hiện nghiên cứu. Tác giả Konieczny cho rằng không nên dùng các tỉ 

số nam nữ khác nhau ở các nghiên cứu khác nhau để so sánh vì nhóm tuổi và tiêu chí 

chẩn đoán khác nhau [41]. Giải thích cho việc nữ giới chiếm tỉ lệ cao hơn ở nam giới, 

có tác giả cho rằng do cấu trúc đốt sống nữ giới thường mãnh mai và nhỏ hơn nam 

giới, có tác giả lại cho rằng do sự cuốn hút của các môn thể thao và nhu cầu hoạt động 
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thể chất lặp đi lặp lại khác nhau giữa nam và nữ nên đưa đến tải trọng lên cột sống 

không đối xứng làm đẩy nhanh vẹo cột sống có sẳn hoặc phá hủy cấu trúc sinh cơ 

học dẫn đến vẹo cột sống. 

4.2. Độ cốt hoá mào chậu 

Joseph C. Risser (1958) lần đầu tiên mô tả và ngày nay gọi là phân độ Risser. 

Vẹo cột sống xuất hiện càng sớm càng có nguy cơ tăng trưởng trầm trọng và tăng tốc 

trong gai đoạn tăng trưởng chiều cao cực đại, nằm trong độ tuổi 11 đến 13 tuổi ở bé 

gái và 13 đến 15 tuổi ở bé trai tương ứng với giai đoạn của tuổi dậy thì. Qua đánh giá 

sự cốt hóa mào chậu ta có thể đánh giá giai đoạn tăng trưởng của cột sống hay sự 

ngừng tăng trưởng của cột sống [32]. Trong nghiên cứu của chúng tôi thì phần lớn đã 

ngừng tăng trưởng cột sống và độ cốt hóa mào chậu chiếm phần lớn là độ IV với 

54,2%, tiếp đến là độ III chiếm 29,2%, độ II 12,5%, độ V chiếm 4,1%. Kết quả của 

chúng tôi có sự tương đồng với nghiên cứu của tác giả Đậu Thế Canh là Risser độ IV 

chiếm chủ yếu 64,4%, độ III chiếm 29,5%, độ 5 chiếm 9,1% [1]. Tuy nhiên, kết quả 

của chúng tôi có sự khác biệt với nghiên cứu của tác giả Trần Quang Hiển là không 

có bệnh nhân nào Risser độ I và độ II, độ V chiếm đa số 72,7%, tiếp đến độ IV chiếm 

21,8%, độ III chiếm 5,5% [4]. Sự khác nhau này có thể do đặc điểm từng nhóm bệnh 

nhân và đặc biệt phụ thuộc vào khoa lâm sàng đang thực hiện nghiên cứu, nghiên cứu 

của Shuren Neal cho rằng tư thế chụp phim x quang có thể gây sự chồng lấp xương 

chậu và gây ra sự nhầm lẫn giữa Risser IV và V [80]. Theo Andreson độ cốt hóa mào 

chậu ngang Risser IV có liên quan với sự ngừng tăng trưởng của cột sống [10]. Tuy 

nhiên theo Lonstein và cộng sự phần lớn giai đoạn tăng trưởng của tuổi dậy thì đã 

xẩy ra trước khi xuất hiện Risser I và sự liên quan độ trưởng thành của xương không 

rõ ràng.  Theo Yann Philippe Charles giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất của vẹo cột 

sống nằm trong độ tuổi từ 11 đến 13 tuổi đối với bé gái và 13 - 15 tuổi đối với bé trai 

và tương đương với giai đoạn dậy thì Risser vẫn là ở mức 0 trong giai đoạn này [90]. 

Chính vì vậy nhiều tác giả đề xuất đánh giá độ trưởng thành xương dựa vào cốt hóa 

sụn khuỷu nhưng ở nước ta chưa sử dụng những nghiên cứu này. 
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4.3. Phân loại vẹo cột sống theo Lenke và biến đổi vùng thắt lưng  

Lenke (2001) và cộng sự đã đưa ra bảng phân loại vẹo cột sống mới đánh giá 

các đường cong chính xác hơn, kỹ lưỡng hơn giúp chọn lọc vị trí hàn xương thích 

hợp tránh kéo dài cấu hình gây ra đau thắt lưng sau phẫu thuật hay thoái hóa sớm 

vùng nối. Trong hệ thống phân loại của Lenke, việc xác định các đặc tính cấu trúc 

hoặc không cấu trúc của đường cong rất quan trọng, sự hàn xương chủ yếu dựa vào 

đường cong lớn, đường cong cấu trúc nên vì thế hàn xương sẽ ngắn hơn. Hệ thống 

phân loại này cho phép các tác giả thực hiện phân loại các đường cong tương ứng và 

thực hiên nghiên cứu trên những phân loại đó. 

Nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu là đường cong lớn ngực chính theo phân loại 

Lenke 1 chiếm 52,1%, đây là loại vẹo cột sống vô căn thường gặp và tương đồng với 

nghiên cứu của các tác giả Lenke đường cong loại 1 chiếm 51%; Trần Quang Hiển 

đường cong Lenke 1 chiếm 49,1% [4]. Các loại đường cong vẹo cột sống thường gặp 

kế tiếp là Lenke 3 chiếm 20,8% và Lenke 5 chiếm16,7%, những loại đường cong còn 

lại đều chiếm tỷ lệ nhỏ. So với nghiên cứu đa trung tâm của Lenke (2002) thì có kết 

quả khác biệt loại đường cong phổ biến kế tiếp là loại 2 và loại 4. 

Các biến thể vùng thắt lưng lọai A chiếm chủ yếu với tỷ lệ 45,8%; loại B chiếm 

35,4% và loại C là 18,8%. Biến đổi vùng thắt lưng rất quan trọng trong chọn lọc đốt 

sống hàn xương, với đường cong biến đổi loại A thì không cần thiết phải hàn xương. 

Một số nghiên cứu theo dõi trong thời gian dài cho thấy các biến thể đường cong thắt 

lưng có thể cải thiện sau khi nắn chỉnh đường cong chính và hàn xương thực hiện khi 

đường cong biền đổi vùng thắt lưng là đường cong cấu trúc [23] [25] [79]. 

4.4 Phương pháp phẫu thuật 

Nghiên cứu thực hiện trên 100% trường hợp phẫu thẫu thuật theo phương pháp 

nắn chỉnh lối sau với cấu hình ốc chân cung chọn lọc đốt sống xen kẽ, mục tiêu của 

phương pháp này là giảm sử dụng ốc chân cung để giảm chi phí điều trị, giảm thời 

gian và biến chứng do đặt nhiều ốc nhưng vẫn đảm bảo khả năng nắn chỉnh tối ưu. 

Ốc chân cung được đặt theo kỹ thuật free hand, kỹ thuật này cho phép thực hiện đặt 

ốc chân cung nhanh chóng và ít chảy máu, nó được chứng minh là an toàn, kỹ thuật 

này cần phuẫt thuật viên phải có nhiều kinh nghiệm [86] [89]. Nghiên cứu của Mauricio 
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J Avila và cộng sự (2016) thực hiện trên 8.000 ốc chân cung đốt sống ngực thực hiện 

bằng kỹ thuật free hand cho tỉ lệ thành công trung bình là 93,3% [59]. 

Để tăng hiệu quả nắn chỉnh, nghiên cứu thực hiện 03 phương pháp nắn chỉnh 

như sau: 

Thứ nhất, nắn chỉnh đơn giản nhất là nắn chỉnh bằng đặt thanh nối và xoay 

thanh nối (derotation), dựa vào đường cong tạo hình sẵn trên thanh nối để nắn chỉnh 

di lệch xoay sang bên và xoay, đây là phương pháp nắn chỉnh mà tất cả các phẫu thuật 

viên đều thực hiện khi nắn chỉnh vẹo cột sống lối sau. Cũng dựa vào đường cong 

thanh nối được uốn sẵn mà nắn chỉnh tăng độ còng cột sống ngực trong mất còng cột 

sống ngực có góc còng <10º và giảm độ còng trong còng cột sống ngực quá mức với 

góc còng >40º. Sự còng hay ưỡn cột sống ngực góp phần ảnh hưởng chức năng hô 

hấp nên nắn chỉnh độ còng cột sống ngực gần đây được nhiều tác giả quan tâm nhiều 

hơn [55] [81].  

Thứ hai, nắn xoay đốt sống trực tiếp sau khi đã thực hiện nắn chỉnh bằng xoay thanh 

nối dọc. Để nắn chỉnh độ xoay thân sống trực tiếp, yêu cầu đốt sống phải được đặt ốc 

chân cung, điều này có thể làm tăng số ốc chân cung lên nên chúng tôi thực hiện chọn 

lọc đốt sống và lên kế hoạch đặt ốc xen kẽ để cho ốc chân cung được phân bố đều tối 

đa trên các đốt sống và 2 thanh nối. Nắn di lệch xoay trực tiếp trên thân sống lần đầu 

tiên được Lee. SM (2004) là khả năng nắn chỉnh độ xoay thân sống trong nghiên cứu 

của ông là vượt trội với tỉ lệ nắn chỉnh 42,5% so với nắn chỉnh đơn thuần thanh nối 

là 2,4% [48]. 

Thứ ba, thực hiện nắn tại chỗ (local bending). Sau khi đặt thanh nối và nắn di 

lệch xoay để cải thiện thêm độ nắn chỉnh góc Cobb, tiếp đến thực hiện bằng phương 

pháp nắn chỉnh tại chỗ qua nắn chỉnh thanh nối dọc. 

4.5 Thời gian phẫu thuật  

Thời gian phẫu thuật được tính từ lúc rạch da cho đến lúc đóng da, thời gian dài 

hay ngắn có liên quan đến mức độ vẹo cột sống và kỹ năng thực hành của phẫu thuật 

viên. Nghiên cứu cho thấy thời gian trung bình cuộc mổ là 175 phút, ngắn hơn và 

khác biệt với các nghiên cứu: Ning Li phẫu thuật trung bình 278,4 phút [63]; Đậu Thế 

Canh phẫu thuật trung bình 241,25 phút [1]; Trần Quang Hiển phẫu thuật trung bình 
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là 311 phút [4]; John W Kemppainen MD sử dụng cấu hình ốc chân cung thưa thời 

gian phẫu thuật là 267 phút [35]. Phẫu thuật viên người Ai cập Belal Elnady (2015) 

thời gian phẫu thuật trung bình là 260 phút (thời gian ngắn nhất là 180 phút, thời gian 

dài nhất là 440 phút) [13].  

Thời gian phẫu thuật kéo dài có nguy cơ gây mất máu, nhiễm trùng và ảnh 

hưởng chức năng hô hấp sau phẫu thuật. Để cho cuộc mổ được thuận lợi và rút ngắn 

thời gian chúng tôi chuẩn bị bệnh nhân thật kỹ trước phẫu thuật, đánh giá kích thước 

từng chân cung, độ xoay đốt sống và lên kế hoạch đặt ốc chân cung trước phẫu thuật, 

kỹ thuật đặt ốc chân cung Free hand giúp chúng tôi rút ngắn thời gian đang kể, ngoài 

ra kỹ thuật đặt ốc này cũng giảm sự nhiễm xạ lên bệnh nhân và phẫu thuật viên do sử 

dụng C’arm hay các phương tiện định hướng khác [11]. 

4.6 Kết quả nắn chỉnh góc Cobb đường cong chính  

Góc Cobb là thang đo để đánh giá cột sống vẹo nặng hay nhẹ. Góc Cobb cũng 

là yếu tố quan trọng để chỉ định điều trị vẹo cột sống, để đánh giá kết quả nắn chỉnh 

và theo dõi vẹo cột sống. 

Trong nghiên cứu này, bệnh nhân vẹo cột sống vô căn được chỉ định phẫu thuật 

khi góc Cobb ≥40º đây cũng là chỉ định được nhiều tác giả áp dụng như Trần Quang 

Hiển; Võ Văn Thành; Lenke; Harrington [29]. Một số tác giả khác thì có chỉ định góc 

Cobb ≥ 50º [88]. 

Kết quả thu được trong nghiên cứu có góc Cobb nhỏ nhất là 40º và lớn nhất là 

110º trung bình là 64º ±19º. Góc Cobb đường cong chính sau khi mổ 20,5º±16,4º, 

góc Cobb trước và sau mổ đã giảm 44,8º±12,7º. Tỉ lệ nắn chỉnh là 71,2%, với tỉ lệ 

này là rất tốt và có ý nghĩa thống kê với P < 0,001. Tác giả JH Davis và cộng sự sử 

dụng cấu hình ốc chân cung giới hạn có tỉ lệ nắn chỉnh 65% [22]. Tác gả Suk SI trong 

nghiên cứu của mình có tỷ lệ nắn chỉnh trung bình là 69% [83]. 

Sau thời gian theo dõi tái khám tối thiểu 3 tháng góc Cobb trung bình 

21,3º±14,4º so với sau mổ là 20,5º±16,4º, sự thay đổi này không có ý nghĩa thống kê 

với P = 0,9, điều này cho thấy cấu hình đang sử dụng đủ vững chắc. 
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4.7. Thay đổi góc còng cột sống ngực 

Trong một thời gian dài nhiều nghiên cứu chỉ chú ý trọng tâm chính trong điều 

trị vẹo cột sống vô căn chủ yếu là nắn chỉnh trên mặt phẳng trán và bỏ qua mặt phẳng 

đứng dọc. Nghiên cứu này chú trọng nắn chỉnh trong không gian 3 chiều có điều 

chỉnh độ còng của cột sống ngực trên mặt phẳng đứng dọc. 

Sự thay đổi góc còng cột sống ngực trong nghiên cứu của chúng tôi trung bình 

là 0,5º ± 12,1, với tỉ lệ thay đổi này là tương đối nhỏ vì có sự giảm còng nhiều nhất 

là 19º của nhóm bệnh nhân còng quá mức và tăng góc còng nhiều nhất là 31º của 

nhóm bệnh nhân mất còng cột sống ngực. Tuy nhiên trên từng nhóm bệnh nhân có sự 

thay đổi đáng kể, nhóm bệnh nhân mất còng cột sống ngực (-) với góc còng < 10º 

chiếm 12,9% trước phẫu thuật, giảm xuống còn 6,7% trường hợp sau phẫu thuật; 

Nhóm bệnh nhân còng quá mức từ 25,8% trường hợp, giảm xuống còn 6,7% trường 

hợp sau phẫu thuật; Sau phẫu thuật nhóm bệnh nhân có góc còng bình thường tăng 

lên 25,6% trường hợp (từ 61,03% tăng lên 86,7%). Sự nắn chỉnh góc còng cột sống 

ngực ngày càng được quan tâm hơn vì những bệnh nhân thiếu còng sẽ ảnh hưởng 

nhiều đến chức năng hô hấp và sự mất cân bằng giữa còng cột sống sống ngực và ưỡn 

cột sống thắt lưng làm cho bệnh nhân dễ bị đau và thoái hóa đĩa đệm vùng thắt lưng 

sớm, giảm chất lượng cuộc sống [47] [66]. Tác giả David Clements và cộng sự đã phát 

hiện mật độ dụng cụ càng nhiều thì khả năng nắn chỉnh góc Cobb càng nhiều nhưng 

ngược lại nó làm mất độ còng của cột sống ngực [18]. Theo tác giả Liu H và cộng sự 

thì độ cứng của thanh nối và mật độ vít bên lõm cao giúp cải thiện nắn chỉnh và duy 

trì độ còng cột sống ngực tốt hơn [55]. Tác giả Badve và cộng sự cho rằng sử dụng vít 

chân chung cải thiện đáng kể độ còng cột sống ngực [81]. 

4.8 Hiệu quả cải thiện chức năng hô hấp 

Tất cả các trường hợp trong nghiên cứu đều cho tập thở trước khi phẫu thuật 

nhằm tránh suy hô hấp trong và sau quá trình phẫu thuật, tất cả bệnh nhân đều được 

đo chức năng hô hấp trước phẫu thuật và lúc tái khám. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

không có trường hợp suy hô hấp, phẫu thuật đã làm tăng tỉ lệ chức năng hô hấp bình 

thường lên 4,2%. Vẹo cột sống làm biến dạng lồng ngực và nhất là xoay đốt sống. 

Khi các đốt sống xoay, hệ thống xương sườn được gắn vào đốt sống bằng hệ thống 
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cơ và khớp, khung sườn xoay theo chiều xoay của đốt sống, chúng bị đẩy xuống dưới 

cũng như dồn lại ở phía lỏm. Ngược lại, xương sườn ở phía lồi sẽ dãn rộng ra và bị 

đẩy về phía sau tạo thành bướu xương sườn trên thành sau ngực. Phổi của bệnh nhân 

ảnh hưởng nhiều nhất là bên lỏm của đường cong và theo đó sự giản nở của lồng 

ngực cũng bị ảnh hưởng làm ảnh hưởng chức năng phổi, nhất là thể tích thở ra tối đa 

trong giây đầu, dẫn đến hội chứng hô hấp hạn chế [12] [34]. Theo tác giả Barois thì vẹo 

cột sống trước 5 tuổi thường ảnh hưởng nặng nề đến chức năng hô hấp [12]. Hầu hết 

các nhà nghiên cứu đồng ý rằng góc Cobb > 90º có thể dẫn đến suy hô hấp và suy 

tim. Khi góc 50º < Cobb < 60º thì có thể xuất hiện ảnh hưởng chức năng hô hấp ở 

tuổi 40 – 50 [12] [84]. Cải thiện chức năng hô hấp là mong muốn của phẫu thuật viên, 

tuy nhiên sự thành công của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tuổi bệnh nhân, biến 

dạng của đường cong, độ cứng của đường cong và phương pháp phẫu thuật, tập thở 

sau phẫu thuật [36]. 

4.9. Số lượng ốc chân cung trên mỗi bệnh nhân và số tầng cố định 

Số lượng tầng trung bình cố định là 14 tầng, với số lượng tầng như vậy là tương 

đối nhiều. Số lượng tầng cố định trong nghiên cứu lớn hơn một số nghiên cứu khác 

như Đậu Thế Canh trung bình cố định 11,89 tầng [1]; JH Davis trung bình cố định 9 

tầng [22]; Belal Elnady trung bình cố định 12,3 tầng [13]. Nghiên cứu có số tầng cố định 

dài vì độ tuổi trung bình của bệnh nhân là18 tuổi, cao hơn các nghiên cứu khác. Độ 

tuổi này phần lớn đường cong đã phát triển cực đại nên nhiều đốt sống bị ảnh hưởng, 

vì vậy cấu hình phải nhiều tầng hơn, khi số tầng nhiều hơn sẽ kéo theo số ốc chân 

cung sử dụng trên mỗi bệnh nhân sẽ nhiều hơn. 

Số lượng ốc chân cung nhiều làm tăng gánh chi phí điều trị cũng như tăng thời 

gian phẫu thuật và biến chứng do đặt ốc. Nghiên cứu này thống kê số lượng ốc chân 

cung trung bình cho mỗi bệnh nhân là 20 ốc với cấu hỉnh dài nên số ốc cố định tương 

đối nhiều và khác biệt so với các nghiên cứu đặt ốc chân cung giới hạn của JH Davis 

trung bình một trường hợp là 9,2 ốc; Đậu Thế Canh trung bình là 15,1 ốc; Kasim 

Abul – Kasim trung bình là 19 ốc chân cung [37]. Nhưng so với nghiên cứu của Belal 

Elnady [13] trung bình là 21,3 ốc chân cung trên một bệnh nhân thì nghiên cứu này sử 

dụng số lượng ốc chân cung ít hơn. 
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Một số tác giả nghiên cứu đánh giá về tỷ lệ ốc chân cung trên số tầng hàn xương 

vì nó đại diện cho mức độ tiết kiệm ốc mà không phụ thuộc vào cấu hình dài hay 

ngắn. Đối với nghiên cứu này cho tỷ lệ ốc chân cung trên số tầng là 1,4; Nghiên cứu 

của Ning Li cho kết quả cấu hình có trung bình ốc < 1,61 ốc chân cung trên 1 tầng 

được xem là thưa và tỷ lệ ốc chân cung trung bình > 1,61 ốc chân cung trên 1 tầng 

được gọi là dày đặc. Cũng trong nghiên cứu của Ning Li tỷ lệ đặt ốc chân cung dày 

đặc trung bình là 1,96 ốc chân cung trên 1 tầng, ở nhóm bắt ốc chân cung thưa trung 

bình là 1,51ốc chân cung trên một tầng [63]. Nghiên cứu của Belal Elnady cho kết quả 

tỷ lệ trung bình là 1,73 ốc chân cung trên 1 tầng [13].  Việc tiết kiệm số lượng ốc chân 

cung trong điều trị vẹo cột sống vô căn ngày nay được nhiều tác giả nghiên cứu và 

quan tâm hơn, nó không chỉ còn là vấn đề giảm gánh nặng chi phí và bảo hiểm hạn 

chế của các nước nghèo mà là xu hướng của điều trị vẹo cột sống trong những năm 

gần đây. Giảm được ốc chân cung sẽ giảm được biến chứng do đặt ốc, giảm được chi 

phí điều trị và rút ngắn thời gian phẫu thuật. Để giảm được số lượng ốc chân cung 

nhóm nghiên cứu đã tiến hành bắt ốc chân cung chọn lọc đốt sống, phương pháp bắt 

ốc chân cung chọn lọc đốt sống đã được nhiều tác giả nghiên cứu, đây là một phương 

pháp được chứng minh là an toàn và hiệu quả [62] [83]. 

4.10 Thủng chân cung theo phân độ RAO  

Tác giả Boucher (1959) đưa ra kỹ thuật đặt ốc cho đến khi Suck IS đề ra cấu 

hình toàn ốc chân cung trong nắn chỉnh vẹo cột sống thì có rất nhiều nghiên cứu cải 

tiến nhằm thực hiện nắn chỉnh tối đa và giảm nguy cơ biến chứng. Biến chứng do đặt 

ốc chân cung không phải là hiếm gặp, nó có thể trầm trọng khi đặt ốc chân cung 

không đúng vị trí làm tổn thương tủy sống, rễ thần kinh hay động tĩnh mạch và màng 

phổi. Nghiên cứu này thực hiện chụp cắt lớp vi tính cho bệnh nhân trước nhằm lên 

kế hoạch đặt ốc và chụp sau mổ kiểm tra kết quả đặt ốc. 

Nghiên cứu đã thực hiệnc đặt tổng số 942 ốc chân cung cho tất cả các trường 

hợp bệnh nhân và không có trường hợp nào phải đặt lại ốc. Kết quả đặt ốc cho thấy 

90,4% ốc chân cung đúng vị trí và 9,6% ốc có phạm chân cung, tỷ lệ này tương ứng 

là gần 2 ốc chân cung trên một bệnh nhân. Tỷ lệ này tương đương nghiên cứu của 

Kasim Abul Kasim thời điểm 2009 là 11% [37], trong nghiên cứu này ông cũng chỉ ra 
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tằng chụp cắt lớp vi tính đã phát hiện đặt ốc sai vị trí gấp 10 lần chụp x quang. Trong 

9,6% có 3,8% ốc phạm ra ngoài chân cung < 2mm và 3,3% ốc phạm ra ngoài chân 

cung 2-4mm, số ốc phạm ra ngoài chân cung > 4mm là 2,5%, tỷ lệ của nghiên cứu 

này thấp hơn rất nhiều so với nghiên cứu của Kwan MK (2017) [45]. Trong nghiên 

cứu của Kwan MK [45] tỷ lệ ốc phạm ngoài chân cung là 20,3% trong đó 8,2% là 

loại 1; 2,9% loại 2; 9,2% loại 3, trong nghiên cứu của mình ông không nêu ra đặt ốc 

theo kỹ thuật nào. Parker SL và cộng sự nghiên cứu trên 6816 ốc chân cung để đánh 

giá độ an toàn của bắt ốc chân cung theo kỹ thuật free hand, cho thấy tỷ lệ thủng chân 

cung là 9%, tỷ lệ này cũng tương đương với nghiên cứu của chúng tôi. Tất cả ốc chân 

cung chúng tôi đặt theo kỹ thuật Free hand, kỹ thuật này được Suck IS đánh giá là 

chịu lực tốt hơn và ít tổn thương vỏ xương hơn so với kỹ thuật phểu do Gaines mô tả. 

Barrett S Brown nghiên cứu trên 3 nhóm và 1 nhóm chứng cho thấy mức độ chịu tải 

của kỹ thuật Free hand tốt hơn kỹ thuật Phễu hay kỹ thuật Trong - Ngoài - Trong của 

Belmont vì 2 kỹ thuật này thường gây nên tổn thương vỏ xương 6 - 10mm và dễ thủng 

vỏ xương chân cung [14]. 

Tác giả Di Silvestre [20] đã thẩm định bằng chụp cắt lớp vi tính trong 115 trường 

hợp phẫu thuật vẹo cột sống thì chỉ có 13 bệnh nhân có triệu chứng. Các tác giả 

khuyên nên lấy những ốc chân cung đặt sai và cách động mạch dưới 5mm vì nó có 

thể gây bào mòn động mạch; các ốc chân cung thủng thành ngoài từ 3 - 6mm có thể 

duy trì; ở vùng ngực cao ốc gây thủng thành trong < 2mm có thể chấp nhận được và 

có tác giả cho rằng ở vùng ngực cao ốc phạm thành trong dưới 4mm có thể chấp nhận 

được [24]. 

4.11. Biến chứng trong và sau phẫu thuật 

Phẫu thuật cột sống là phẫu thuật khó, nhiều tai biến có thể xảy ra trong và sau phẫu 

thuật, có thể được phát hiện trong quá trình theo dõi lâu dài. Theo tác giả Mark [58], 

các biến chứng lớn là nhiễm trùng; biến chứng ở phổi; tổn thương thần kinh và các 

biến chứng liên quan đến dụng cụ như: đặt ốc ra ngoài chân cung; bung dụng cụ; lồi 

dụng cụ ra da do bệnh nhân quá gầy; hội chứng vùng nối; đau thắt lưng; tử vong. 

Kết quả thu được trên 48 bệnh nhân trong nghiên cứu, bệnh nhân được phẫu 

thuật hoàn toàn bằng lối sau, tỷ lệ biến chứng trong quá trình phẫu thuật là không có. 
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Biến chứng sau mổ: có một bệnh nhân bị viêm phổi vào ngày thứ 3, được điều trị và 

phục hồi hoàn toàn; 03 bệnh nhân than đau vùng thắt lưng. Chúng tôi nhận thấy tỷ lệ 

biến chứng trong quá trình phẫu thuật và sau phẫu thuật trong nghiên cứu này là rất 

thấp và phương pháp phẫu thuật này thật sự an toàn. Cũng trong nghiên cứu, không 

có trường hợp nào gãy dụng cụ hay sút ốc, không có trường hợp có biến chứng tràn 

dịch màng phổi và hội chứng mạc treo tràng trên. Tác giả Trần Quang Hiển có 5,4% 

biến chứng tràn dịch màng phổi; 3,6% hội chứng mạc treo tràng trên; 7,2% gãy sút 

ốc và thanh nối dọc. Robert F. Murphy và cộng sự cho thấy tỷ lệ biến chứng trong 

phẫu thuật vẹo cột sống vô căn lối sau từ 5% - 23% và nhiều báo cáo có sự khác nhau 

rất lớn về các con số về biến chứng [74]. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy không có bệnh nhân nào có biến chứng thần kinh. 

Đây là những biến chứng thường được quan tâm hàng đầu trong điều trị nắn chỉnh 

cột sống. Với mục tiêu hạn chế tối đa biến chứng trước phẫu thuật chúng tôi thực hiện 

chụp MSCT khảo sát kích thước chân cung, khảo sát tổn thương thần kinh bằng MRI, 

đánh giá độ xoay đốt sống. Biến chứng thần kinh là biến chứng đáng sợ nhất trong 

phẫu thuật vẹo cột sống nó bao gồm triệu chứng thần kinh thoáng qua cho đến chấn 

thương tủy liệt hoàn toàn, nguyên nhân có thể do chấn thương trực tiếp bởi dụng cụ 

phẫu thuật hoặc do căng dãn quá mức trong quá trình nắn chỉnh. Tỷ lệ biến chứng 

thần kinh được báo cáo từ 0,3% - 4% xảy ra trong phẫu thuật và 0,01% biến chứng 

thần kinh muộn [74]. 

Nhiễm trùng vết mổ là biến chứng thường gặp, có thể nhiễm trùng từ lớp da 

nông cho đến nhiễm trùng sâu chiếm 0,17 - 9% [56] [74]. Trong 48 bệnh nhân được 

phẫu thuật không có bệnh nhân nào bị nhiểm trùng nông và sâu. Không có trường 

hợp nhiễm trùng có thể là do vết khâu vô trùng trong phẫu thuật thực sự tốt hoặc cỡ 

mẫu của chúng tôi còn khá nhỏ so với các nghiên cứu khác. Bác sĩ Rihn JA [69], theo 

dõi 236 bệnh nhân trong khoảng thời gian 18 năm, ghi nhận 3% trường hợp bị nhiễm 

trùng hậu phẫu. Carreon và cộng sự [15] nghiên cứu đa trung tâm trên 702 bệnh nhân, 

cho thấy tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ là 0,71%. Xử trí trường hợp nhiễm trùng nông thì 

nên cắt lọc, bơm rữa liên tục hoặc đặt hút áp lực âm liên tục để nhanh chóng làm đầy 
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mô hạt. Trong trường hợp nhiễm trùng sâu bắt buộc phải tháo dụng cụ ra, nếu không 

tháo dụng cụ ra thì có khoảng 50% trường hợp điều trị không dứt điểm [30] [68]. 

Nghiên cứu này không gặp biến chứng hội chứng mạc treo tràng trên và hội 

chứng Ogilivie (dãn nở đại tràng cấp tính cơ năng). Tác giả Trần Quang Hiển báo cáo 

tỷ lệ biến chứng mạc treo tràng trên và hội chứng Ogilivie là 3,6%[4]; Carreon cũng 

ghi nhận 2 trường hợp trong 702 bệnh nhân phẫu thuật vẹo cột sống vô căn[15]. Tuy 

là biến chứng hiếm gặp nhưng được ghi nhận rõ ràng và bệnh nhân có biến chứng 

này có dáng người cao gầy, đã được nắn chỉnh thành công các biến dạng lớn trong 

mặt phẳng trán và mặt phẳng đứng dọc. Triệu chứng thường là buồn nôn, nôn liên 

tục trong những ngày sau mổ. Xử trí bằng cách đặt thông dạ dày hoặc thông trực 

tràng, bổ sung điện giải và dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, sử dụng neostigmine 

tiêm tĩnh mạch phần lớn sẽ hồi phục sau đó [74].  

4.12. Một số trường hợp phẫu thuật 

Điều trị phẫu thuật nắn chỉnh vẹo và còng cột sống ngực với cấu hình ốc chân 

cung chọn lọc đốt sống xen trên bệnh nhân nữ, 16 tuổi kẽ (Hình 4.1). 

 

(a): Vẹo cột sống  

Lenke 4 A (-) với 3 đường 

cong T1-T5 Cobb 57; 

T5-T12 Cobb 82; T12-

L5 Cobb 35. Risser 4. 

Lệch vai P cao hơn vai T. 

 

(b): Cải thiện góc 

Cobb sau mổ nắn 

chỉnh T1-T5 23; T5-

T12 32; T12-L5 15. 

Tỉ lệ nắn chỉnh tốt 

82%. 

 

(c): MSCT trước phẫu 

thuật nắn chỉnh cho thấy 

mất còng cột sống ngực. 

 

(d): MSCT Sau mổ 

cho thấy cải thiện 

còng cột sống ngực. 

Hình 4-1. Vẹo cột sống 3 đường cong kèm mất còng cột sống ngực 

 

 

T1/T5 23˚ 

 T5/T12 32˚ 

 T12/L5 15˚ 
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Điều trị phẫu thuật phối hợp mở rộng lổ chẩm và nắn chỉnh vẹo cột sống trên 

bệnh nhân nữ, 17 tuổi (Hình 4.2). 

 

(a): Sagittal T2-MRI cho 

thấy dị tật thoát vị hạnh 

nhân tiểu não (mũi tên) và 

rỗng tuỷ cổ-ngực (hoa 

thị). 

 

(b): Coronal T2-MRI 

cho thấy rỗng tuỷ cổ-

ngực (hoa thị) và vẹo 

cột sống. 

 

(c): Vẹo cột sống T7-L1 

góc Cobb 72. Lenke 1 A 

(N). Ghi nhận lệch vai 

phải cao hơn trái. Risser 4. 

 
 

(d): Sau mổ nắn chỉnh 

góc Cobb còn 30. 

Đạt tỉ lệ nắn chỉnh tốt 

72%. 

Hình 4-2. Vẹo cột sống kết hợp rỗng tuỷ cổ ngực do thoát vị hạnh nhân tiểu não 

(Arnold-Chiari Malformation) 

Điều trị phẫu thuật nắn chỉnh vẹo và còng cột sống ngực với cấu hình ốc chân 

cung chọn lọc đốt sống xen kẽ trên bệnh nhân nam, 15 tuổi. 

 

(a): Vẹo cột sống Lenke 5 C (+) với đường cong 

T9-L3 Cobb 52; Risser 4. Lệch vai P cao hơn T, 

lệch mào chậu T cao hơn P. 

 

(b): Cải thiện góc Cobb sau mổ nắn chỉnh T9-L3 

30. Tỉ lệ nắn chỉnh tốt 51%. 

 

* 

* 

Cobb angle 

T7/L1: 30˚ 
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(c): X-quang nghiên cho thấy 

biến dạng còng cột sống ngang 

T4-T12 82; Ghi nhận biến 

dạng quá ưỡn của cột sống thắt 

lưng. 

 
(d): T1 Sagittal MRI cho thấy tuỷ 

sống bị đẩy căng ra sau (mũi tên) 

do biến dạng còng cột sống ngực 

ngang vùng dị tật nửa đôt sống 

ngưc 11.  

 
(e): MSCT sau phẫu thuật nắn 

chỉnh cho thấy cải thiện tốt biến 

dạng còng cột sống ngực với góc 

còng ngang T4-T12 42. Tỉ lệ 

nắn chỉnh đạt 82%. 

 

Hình 4-3. Vẹo cột sống lưng-thắt lưng do dị tật nửa đốt sống ngực 11 (T11 

hemivetebra) kèm biến dạng còng cột sống ngực   
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KẾT LUẬN 

 

Vẹo cột sống là một trong những bệnh lý khó điều trị nhất trong các bệnh cột lý 

cột sống. Sự tiến bộ vượt trội của khoa học và kỹ thuật cải tiến trong những thập niên 

gần đây được áp dụng điều trị vẹo cột sống. Phẫu thuật vẹo cột sống luôn là thách 

thức lớn đối với phẫu thuật viên vì có thể gặp một số biến chứng nghiêm trọng trong 

quá trình phẫu thuật. Ở nước ta, việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới 

trên thế giới phải luôn cân nhắc về giá thành cho giải pháp điều trị vì điều kiện kinh 

tế bệnh nhân và quy định chi trả từ bảo hiểm y tế. Từ những vấn đề trên, nghiên cứu 

phẫu thuật điều trị vẹo cột sống vô căn lối sau sử dụng cấu hình ốc chân cung chọn 

lọc đốt sống xen kẽ được thực hiện trên 48 bệnh nhân ở tuổi trung bình là 18,2 và 

phần lớn đường cong là cứng. Nghiên cứu thu được một số kết quả như: góc Cobb 

nắn chỉnh là 71,2%; xoay đốt sống giảm 0,8 là kết quả rất tốt; giảm số ốc chân cung 

trên mỗi tầng là 1,51 từ đó giảm chi phí điều trị; giảm các biến chứng do phẫu thuật; 

không có bệnh nhân nào tổn thương thần kinh. Góc Cobb thay đổi không đáng kể sau 

quá trình theo dõi. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi có 

cấu hình dài bởi phẫu thuật nhiều tầng, có thể vì bệnh nhân có tuổi trung bình cao và 

đường cong đã phát triển cực đại.  

Phẫu thuật vẹo cột sống vô căn lối sau với cấu hình ốc chân cung chọn lọc đốt 

sống xen kẽ đã chứng minh hiệu quả nắn chỉnh cao, an toàn và số lượng ốc chân cung 

trên mỗi tầng giảm đáng kể. 
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