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ĐẶT 
VẤN 
ĐỀ

Giải phẫu ổ cối là một không
gian ba chiều, có nhiều cơ, 

dây chằng bám à PT để nắn
lại xương cũng rất khó

Ổ cối là một thành phần của 
khớp háng nếu ổ cối và chỏm 
xương đùi không tiếp khớp với 

nhau một cách thuận lợi -à
biến chứng, ảnh hưởng nhiều 

đến sinh hoạt người bệnh.



GIẢI PHẪU



ĐẶT VẤN ĐỀ

- Gãy ổ cối thường do chấn thương nặng, nếu

điều trị không đúng sẽ để lại di chứng nặng nề

- Judet (1964) và cộng

sự là những người tiên

phong trong việc chẩn

đoán và điều trị.



ĐẶT VẤN ĐỀ

-Điều trị phẫu thuật gãy ổ cối

đã được Gs Ngô Bảo Khang

thực hiện năm 1999 tại VN

- Nguyễn Vĩnh Thống (2008) báo cáo

90 trường hợp điều trị phẫu thuật gãy

ổ cối kết quả tốt và rất tốt trên 70%.



ĐẶT VẤN ĐỀ

-Tại BVĐK Thống Nhất Đồng Nai được sự hỗ trợ của 

BVCR từ 2015. Đến nay chúng tôi đã tự thực hiện

phẫu thuật gãy ổ cối .

Nhằm đánh giá kết quả điều trị

PT gãy ổ cối tại Khoa Ngoại

CTCH BVĐK Thống Nhất Đồng

Nai chúng tôi nghiên cứu đề tài
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ĐẶT VẤN ĐỀ

MỤC TIÊU :

v Mục tiêu tổng quát

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy ổ cối

bằng phương pháp kết hợp xương bằng nẹp vít

v Mục tiêu cụ thể
1. Đánh giá hiệu quả của phẫu thuật gãy ổ cối
2. Xác đinh tỷ lệ tai biến, biến chứng của phẫu
thuật gãy ổ cối



ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

v Đối tượng nghiên cứu: 

Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị

phẫu thuật gãy ổ cối do chấn thương tại Khoa 

Ngoại Chấn thương chỉnh hình – Bỏng Bệnh

viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

Từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2020



ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

vTiêu chuẩn chọn bệnh: 

Bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị phẫu

thuật gãy ổ cối do chấn thương

•Có mảnh xương rời trong khớp

•Gãy lún viền ổ cối

•Gãy xương phạm diện khớp rộng



ĐỐI TƯỢNG 
NGHIÊN CỨU

Gãy xương ổ cối gây mất vững : Mất vững được

xác định khi soi C-Arm, cho khớp háng vận động đủ

các tư thế với lực tỳ đè từ gối lên chỏm xương đùi, 

Nếu Mất vững khớp háng thì cần mổ nắn và cố định

xương gãy cho dù gãy di lệch ít < 2mm, gãy ngoài vòm

chịu lực.

Tiêu chuẩn chọn bệnh (tt): 



ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

vTiêu chuẩn loại trừ
•Bệnh nhân già, lú lẫn không hợp tác

•Bệnh nhân gãy ổ cối đến muộn > 3 tuần



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

v Thiết kế nghiên cứu:

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu hồi cứu, tiến cứu

- Mô tả hàng loạt ca

vPhương pháp chọn mẫu:

Tất cả bệnh nhân được điều trị tại khoa CTCH thỏa

mãn các tiêu chuẩn chọn mẫu và tiêu chuẩn loại trừ



PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

Chọn lựa bệnh là các trường hợp gãy ổ cối

đến bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Sau đó

thực hiện thăm khám lâm sàng và thực hiện

các xét nghiệm CLS cần thiết để đánh giá

mức độ tổn thương xương ổ cối và các biến

chứng của chấn thương nói chung.



Chẩn đoán dựa vào : 

•Phim X-quang khung chậu thẳng,inlet, 

outlet, chéo chậu, chéo bịt

•Chụp cắt lớp vi tính

PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH



PHƯƠNG PHÁP 
TIẾN HÀNH

Phân loại : theo AO
A: Gãy trụ trước hoặc sau
B: gãy ngang hay chữ T
Tức là gãy cả 2 trụ, một phần 
mặt khớp của vòm còn liên tục 
với cánh chậu
C:  Gãy 2 trụ nhưng Không còn 
mặt khớp nào liên tục với xương 
cánh chậu bên trên

Giúp phẫu thuật viên dự đoán tiên lượng. 
Chọn đường mổ và cách thức nắn xương gãy



Chọn đường mổ vào ổ cối : Chúng tôi sử

dụng 3 loại đường mổ chủ yếu là : 

vĐường mổ phía sau (Kocher -Langenbeck)

vĐường mổ chậu bẹn

vĐường ba tia

PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH



PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

+ Đường mổ phía sau ( Kocher -Langenbeck)



PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

+  Đường mổ chậu bẹn, ở phía trước



PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

+ Đường mổ ba tia



PHƯƠNG PHÁP 
TIẾN HÀNH

Đánh giá cơ năng khớp háng theo Merle D’Aubigne
Điểm số Đau Biên độ vận động Đi

1 Đau dữ dội, liên tục
Cứng khớp tư thế 
xấu

Không đi được

2
Đau nhiều, đêm 
không ngủ được

Cứng khớp với tư 
thế chấp nhận

Chỉ có thể đi với 2 nạng

3
Đau nhiều khi đi, làm 
cản trở mọi hoạt 
động

Gấp tối đa 400. 
Dạng 0, có ít vận 
động

Đi giới hạn với một gậy. 
Rất khó nếu không 
nạng, khập khiễng nặng.

4
Đau khi đi nhưng 
biến mất mau khi 
nghỉ

Gấp tối đa từ 60 -
800

Đi xa phải có gậy, khập 
khiễng nhẹ

5
Đau nhẹ, không liên
tục, không làm hạn
chế hoạt động

Gấp 60-800

Dạng 150
Đi không gậy, khập 
khiễng nhẹ khi đi xa

6 Hoàn toàn không đau
Gấp > 900

Dạng 300
Đi bình thường

Theo hội chấn thương chỉnh hình Pháp lần thứ 56 (S.O.F.C.O.T.) phân loại như sau : 
* Rất tốt : Khi đạt 17 -18 điểm. * Tốt : Khi đạt 15 -16 điểm.
* Trung bình : Khi đạt 13 -14 điểm. * Xấu : Khi điểm nhỏ hơn 13.

Đánh giá cơ năng khớp háng theo
Merle D'Aubigné



1. Phân bố theo giới: 

Trong tổng số 21 bệnh nhân gồm có 14 nam và 07 nữ.

2. Phân bố theo tuổi:

Tuổi nhỏ nhất là 21, lớn nhất là 65. Tuổi trung bình là

35. Tuổi lao động từ 20-60 có 18/20 chiếm 90%.

3. Nguyên nhân:

Tai nạn giao thông có 15 trường hợp, tai nạn lao động

có 05 và tai nạn sinh hoạt có 01.

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN



DI LỆCH ĐƯỜNG GÃYKẾT QUẢ

29%

52%

14%

5%

<10mm

11-20 mm

21-30 mm

>30 mm



DI LỆCH

- Di lệch các mảnh gãy ổ cối bao hàm ba loại: Di lệch xa

nhau và di lệch bậc thang và di lệch xoay của mảnh gãy. 

- Trên các tư thế X-quang khác nhau, chúng tôi chọn di 

lệch nào lớn nhất để đo. Trong số liệu chúng tôi, đa số

di lệch từ 01-20 mm, chiếm 80,8%. 

- Theo ghi nhận của chúng tôi nếu mổ sớm thì nắn các

di lệch dù nhiều cũng không khó lắm; chỉ khi mổ muộn

hơn 2 tuần thì mới khó khăn.

KẾT QUẢ & 
BÀN LUẬN



THỜI ĐIỂM PHẪU THUẬT

:

KẾT QUẢ & 
BÀN LUẬN

Thời gian mổ ( ngày) N Tỷ lệ

< 7 ngày 11 52,3

8 -14 6 28,5

15 -21 4 19

Tổng 21 100



THỜI ĐIỂM PHẪU THUẬT

- BN gãy ổ cối khi nhập viện, chúng tôi chuẩn bị Cận lâm

sàng sớm, trên tinh thần mổ càng sớm càng dễ nắn, tiên

lượng tốt. Mổ trước 7 ngày có 11 ca (52,3%). 

Các trường hợp còn lại là do đa chấn thương (CTSN, 

tổn thương gan, lách, bàng quang, gãy hở xương đùi…) 

cần phải điều trị ổn mới phẫu thuật. Những ca gãy ổ cối

muộn > 3 tuần chúng tôi chưa tự tin PT vì kinh nghiệm

còn ít. 

KẾT QUẢ & 
BÀN LUẬN



- Trong 21 ca gãy ổ cối, có 7 trường hợp có tổn

thương phối hợp, đa phần là tổn thương gãy

xương chi dưới, 03 chấn thương bụng kín (Vỡ

gan, lách, ruột, bàng quang)

- Chúng tôi đợi thêm 1-2 tuần cho bệnh nhân

tương đối ổn định, phẫu thuật ổ cối sẽ được

tiến hành

KẾT QUẢ & 
BÀN LUẬN TỔN THƯƠNG PHỐI HỢP
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Biểu đồ đánh giá cơ năng của Merle d’Aubigné



Đánh giá kết quả cơ năng

- Qua bảng ta thấy: kết quả rất tốt và tốt 76,2%. so với
các tác giả khác Nguyễn Vĩnh Thống 64%, với Matta 

78% và Fang-Yao 75% thì kết quả của chúng tôi chấp
nhận được. 

- Với chúng tôi tỉ lệ ca đơn giản nhiều hơn so với các tác 
giả khác vì là bệnh viện tuyến tỉnh và thời gian theo dõi
của chúng tôi ngắn hơn TB 28,6 tháng

Thời gian theo dõi ngắn nhất là 6 tháng, dài nhất là 54 
tháng.

KẾT QUẢ & 
BÀN LUẬN



TAI BIẾN,BIẾN CHỨNG SAU MỔ
KẾT QUẢ & 
BÀN LUẬN

Biến chứng SỐ CA Tỷ lệ (%)

Liệt thần kinh toạ 2 9,5%

Thuyên tắc phổi 1 4,7%

Thoái hóa khớp háng 1 4,7%

Hoại tử chỏm xương đùi 1 4,7%

Tổng số 5 23,7%



Biến chứng sau mổ
- Tổn thương thần kinh toạ có 2 trường hợp đều liệt
ngay sau mổ có thể do kéo, banh phẫu trường trong quá
trình phẫu thuật. Một trường hợp phục hồi hoàn toàn
sau 1 năm, trường hợp còn lại sau 15 tháng vẫn không
phục hồi.

- 01 trường hợp tử vong do bị thuyên tắc phổi trong lúc
mổ bệnh nhân bị: gãy ổ cối – gãy ngành ngồi mu, chậu
mu, gãy cột sống.

- 01 Trường hợp hoại tử chỏm xương đùi có thể yếu tố
thuận lợi là gãy ổ cối kèm trật khớp háng

KẾT QUẢ & 
BÀN LUẬN



Liên quan giữa thời
điểm mổ với kết quả cơ

năng

KẾT QUẢ & 
BÀN LUẬN
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Tốt và rất tốt      Trung Bình Xấu

Mổ càng sớm thì kết quả cơ năng tốt hơn. 



11. Liên hệ giữa tổn thương phối hợp với kết quả cơ năng

KẾT QUẢ & BÀN LUẬN

Thời gian
Kết quả cơ năng

Tổng sốRất tốt & Tốt Trung bình Xấu

Không TT phối hợp 12/14 1/14 1 /14 14 (100%)

66.6%
Có TT phối hợp 4/7 2/7 1/7 7 (100%)

33.3%
Tổng số 16 (76,1%) 3 (14,2%) 2 (9,5%) 21 (100%)

Như thế, không có tổn thương phối hợp thì kết quả cơ năng rất tốt và tốt là 
12/14 (85,8%.). Có tổn thương phối hợp thì rất tốt và tốt có 04/07 (57%) . Tương tự 
tác giả Nguyễn Vĩnh Thống không có tổn thương phối hợp tốt và rất tốt là 72%.



Trong thời gian 5 năm từ 2015 đến 2020 có sự giúp đỡ của 

BVCR chúng tôi đã phẫu thuật được 21 ca gãy ổ cối với theo

dõi 28,6 tháng kết quả thu được như sau:

ØKết quả tốt và rất tốt chiếm 16 ca (76,2%), TB 3 ca (14,2%), 

xấu 2 ca (9,5%).

ØPhẫu thuật càng sớm

-à cho kết quả tốt hơn

KẾT LUẬN



HÌNH ẢNH MINH HỌA
1. Bệnh nhân N.V.B , nam 49 tuổi

• Chẩn đoán: Gãy bờ sau ổ cối, trật khớp háng trung tâm, gãy cánh chậu/ TNLT

• X-Quang và CT trước mổ:



X-QUANG SAU MỔ 36 THÁNG: BỆNH NHÂN VẬN 
ĐỘNG KHỚP HÁNG TỐT, KHÔNG ĐAU



2. Bệnh nhân T.C.H , nam , 23 tuổi

Chẩn đoán : Gãy ổ cối gãy cả 2 trụ kèm vỡ bờ sau ổ cối + trật khớp háng

/TNLT. 

Biến chứng thoái hóa khớp háng + hoại tử chỏm xương đùi sau 18 tháng



X-QUANG SAU MỔ 32 THÁNG: BỆNH NHÂN BỊ THOÁI HÓA KHỚP 
HÁNG VÀ HOẠI TỬ CHỎM XƯƠNG ĐÙI.

HIỆN TẦM VẬN ĐỘNG KHỚP HÁNG T BỊ GIỚI HẠN, VẬN ĐỘNG 
KHÔNG ĐAU



Số lượng bệnh nhân gãy ổ cối do tai nạn không

ít, kinh nghiệm của phẫu thuật viên về phẫu thuật

ổ cối ở tuyến tỉnh còn giới hạn-à Sự hỗ trợ của 

các bệnh viện lớn từ Thành phố Hồ Chí Minh là

cần thiết nhằm giảm áp lực bệnh ở tuyến trên.

KIẾN NGHỊ



XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN


