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GIẢI PHẪU HỌC

Ổ cối được tạo thành từ 3 xương:
xương chậu, xương mu, xương
ngồi. Các thành phần chính gồm:
cột trước, cột sau, bờ trước, bờ sau,
vòm, bờ trung tâm.



CƠ CHẾ CHẤN THƯƠNG

Gián tiếp Trực tiếp

Do chấn thương năng lượng cao, thường gặp: do tai nạn giao
thông hoặc do té cao



CHẨN ĐOÁN

Bệnh sử

Khám lâm
sàng

Hình ảnh học

X quang CT scan

§ Khám tổng quát: đánh giá tổng trạng, phát hiện các

chấn thương nguy hiểm: đầu, ngực, bụng…

§ Phát hiện các gãy xương đi kèm với gãy ổ cối, phát

hiện biến chứng Tắc mạch máu do mỡ…

§ Khám phát hiện các tổn thương mạch máu, thần

kinh (Andrew Grose: 16% - 40% gãy ổ cối có kèm

tổn thương thần kinh Tọa)



X quang AP view

6 đường mốc trên X quang khung chậu thẳng (AP view): (1) bờ sau, (2) bở
trước, (3) mái vòm, (4) giọt lệ, (5) cột sau, (6) cột trước



X quang inlet – outlet view



Illiac oblique view Obturator oblique view



CT scan tái tạo 3 chiều: rất quan trọng trong chẩn đoán và phân loại



PHÂN LOẠI

Phân loại theo Judet - Letournel



Phân loại theo AO

Type A: gãy một trong 2 cột ổ cối

- A1: gãy bờ sau
- A2: gãy cột sau
- A3.1: gãy cột trước
- A3.2: gãy cột trước + gãy cánh chậu

Type B: gãy cả 2 cột, không gãy cánh chậu

- B1.1: gãy ngang
- B1.2: gãy ngang + gãy bờ sau
- B2: gãy dạng chữ T
- B3: gãy cột trước + gãy ngang ½ cột sau

Type C: gãy cả 2 cột, đường gãy mở rộng lên cánh chậu
gây mất vững khung chậu

- C1: đường gãy từ cột trước lan lên bờ trên cánh chậu
- C2: đường gãy từ cột trước lan dến bờ trước cánh chậu
- C3: đường gãy phạm vào khớp cùng – chậu



Chẩn đoán
xác định

Thành phần ổ cối bị tổn thương: cột trước, bờ
trước, cột sau, bờ sau, bờ trung tâm…

Kèm trật khớp háng: ra trước, ra sau, trật trung
tâm …

Các tổn thương kết hợp

Phân loại



ĐIỀU TRỊ

Điều trị tổng quát

Ø Bất động tạm ổ gãy

Ø Bù dịch, bù máu, nâng tổng trạng bệnh nhân

Ø Ưu tiên điều trị các chấn thương nặng, nguy hiểm: Đầu, Ngực, Bụng…

Ø Xử trí tổn thương mạch máu đi kèm

Ø Phòng ngừa thuyên tắc TM sâu



Điều trị gãy ổ cối

Ø Chỉ định điều trị phẫu thuật kết hợp xương cho tất cả các trường hợp gãy ổ cối kèm trật

khớp háng (trừ những trường hợp bệnh lý nội khoa chống chỉ định phẫu thuật)

Ø Có thể phẫu thuật vài ngày sau chấn thương sau khi đã nâng tổng trạng và điều trị các

chấn thương nguy hiểm ổn. Nhưng không nên để lâu quá trên 3 tuần vì rất khó phục

hồi ổ gãy (theo U. K. Meena)

Ø Mục tiêu phẫu thuật: (theo David L. Helfet)

• Phục hồi giải phẫu ổ gãy và mặt khớp

• Kết hợp xương đủ vững giúp bệnh nhân vận động sớm, hồi phục tốt

• Tránh các biến chứng sớm và biến chứng muộn

Cần các yếu tố: (1) Đội ngũ Phẫu thuật viên nhiều kinh nghiệm

(2) Đội ngũ Gây mê hồi sức nhiều kinh nghiệm

(3) Dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật đầy đủ

(4) Dụng cụ nẹp, vít kết hợp xương đầy đủ, phù hợp với từng loại gãy



Các đường mổ lối trước

Các đường mổ

Đường chậu bẹn Đường Stoppa mở cửa sổ cánh chậu

Các đường mổ lối sau

Kocher – Langenbeck tư thế nằm sấp Kocher – Langenbeck ntư thế ằm nghiêng



Từ tháng 06/2019 đến tháng 12/2021: có 55 trường hợp gãy ổ cối kèm trật khớp háng được

điều trị tại khoa Chi dưới Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình

• 42 nam / 13 nữ

• Tuổi: 19 – 71 tuổi

• Cơ chế chấn thương: 40 ca do TNGT / 15 ca do té cao

• Chẩn đoán: 

- Không ghi nhận có tổn thương Đầu, Ngực, Bụng … đi kèm

- Gãy nhiều xương: 18 ca 

- Trật khớp háng: 1 trật ra trước, 16 trật trung tâm, 38 trật ra sau

- Tổn thương Thần kinh Tọa: 4 ca => theo dõi và tập VLTL

- Tổn thương Động mạch chậu: 1 ca (do trật khớp háng ra trước) => BV Bình Dân xử trí

mạch máu trước, sau đó mổ KHC tại BV CTCH sau 3 tuần



CA LÂM SÀNG

Ca 1: bệnh nhân nữ, sinh năm 1953, đi ô tô đụng ô tô khác -> chấn thương háng (P)
Chẩn đoán: Gãy bờ sau ổ cối (P), trật khớp háng ra sau đã được nắn trật (phân loại A1 theo
AO).





Ca 2: bệnh nhân nam, 38 tuổi, bị té cao # 3m 
Chẩn đoán: Gãy cột trước, bờ trước, bờ trung tâm ổ cối (T), trật khớp háng trung
tâm, đường gãy lan lên cánh chậu/ Tổn thương động mạch chậu đã phẫu thuật (phân
loại A3-2 theo AO)



Phẫu thuật KHX lối trước, sử dụng
đường mổ Stoppa



Ca 3: Bệnh nhân nam, 52 tuổi, nguyên nhân: té thang cao 4m
Chẩn đoán: Gãy cột trước, cột sau ổ cối (T) đường gãy ngang từ trước ra sau, trật
khớp háng trung tâm (phâ loại B1 theo AO)





Lất sấp bệnh nhân, mổ KHX cột sau bằng
đường mổ Kocher - Langenbeck

Bệnh nhân nằm ngửa, KHX cột trước
bằng đường mổ Stoppa



Ca 4: bệnh nhân nam, 71 tuổi, nguyên nhân: té cao # 3m 
Chẩn đoán: Gãy cột trước, cột sau ổ cối (T), trật khớp háng trung tâm, đường gãy lan
lên cánh chậu (phân loại C1 theo AO)



Điều trị: phẫu thuật KHX lối
trước và lối sau



ü Gãy ổ cối kèm trật khớp háng là chấn thương nặng, thường đi kèm đa chấn thương

ü Nguyên nhân do tai nạn lưu thông hoặc do té cao

ü Chẩn đoán dựa vào: khám lâm sàng, X.Quang, CT scan

ü Cần điều trị các chấn thương nặng nguy hiểm tính mạng: Đầu, Ngực , Bụng …

ü Phải lập kế hoạch và phương án KHX trước mổ

ü Cần đội ngũ PTV và GMHS kinh nghiệm, cũng như chuẩn bị dụng cụ đầy đủ

ü KHX lối trước thông qua đường mổ Stoppa và mở thêm cửa sổ trên cánh chậu có

nhiều ưu điểm: thấy được ổ gãy ở cột trước và bờ trước ổ cối rõ, kiểm soát được

đáy ổ cối

ü KHX lối sau thông qua đường mổ Kocher – Langenbeck tư thế nằm sấp hay nằm

nghiêng cũng có nhiều ưu điểm: quan sát rõ ổ gãy cột sau và bờ sau ổ cối, nắn chỉnh

ổ gãy dễ dàng, thuận lợi cho việc KHX

KẾT LUẬN




