
 

 

ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY BẰNG KỸ THUẬT ÍT XÂM 

LẤN TẠI BỆNH VIỆN SAIGON_ITO PHÚ NHUẬN 

Phan Văn Ngọc, Lê Xuân Sơn, Hồ Sỹ Nam, Lê Phúc  

  TÓM TẮT 

       Đặt vấn đề:  Gãy đầu dưới xương chày thường gặp trong các tai nạn hàng ngày như: tai nạn giao 

thông, tai nạn lao động, chấn thương thể thao …Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị gãy đầu dưới 

xương chày bó bột, cố định ngoài, nẹp vít AO… Tuy nhiên, trong những trường hợp gãy đầu dưới 

xương chày gần khớp, tổn thương mô mềm vùng xương gãy thì kỹ thuật kết hợp xương ít xâm lấn 

với nẹp vít khóa là phương tiện cố định cho kết quả khả quan. 

     Mục tiêu: 

- Đánh giá kết quả lành xương và phục hồi chức năng.  

- Đánh giá các biến chứng. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu trên 30 bệnh nhân gãy đầu dưới xương chày, 

từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018. Bệnh nhân được điều trị mổ kết hợp xương bên 

trong bằng kỹ thuật ít xâm lấn với nẹp vít khóa , theo dõi kết quả liền xương, sự phục hồi chức năng 

và đánh giá các biến chứng. 

      Kết quả: Bệnh nhân được theo dõi trung bình 12,1 tháng sau phẫu thuật và được đánh giá theo 

Thang điểm American Orthopaedic Foot and Ankle Score. Kết quả đạt được 19 ca (63,3%) rất tốt, 

08 ca (26,7%) tốt và 03 (10%) khá. 

  Kết luận: MIPO là phương pháp điều trị cho kết quả tốt đối với  gãy đầu dưới xương chày, bằng 

kỹ thuật nắn gián tiếp với đường mổ nhỏ làm giảm tổn thương mô mềm trong phẫu thuật. 

  Từ khóa: Gãy đầu dưới xương chày, kỹ thuật ít xâm lấn,  nẹp vít khóa. 

 

TREATMENT OF DISTAL TIBIAL FRACTURE BY MINIMALLY INVASIVE PLATE 

OSTEOSYNTHESIS AT SAIGON-ITO PHU NHUAN HOSPITAL 

Phan Van Ngoc. MD, Le Xuan Son. MD, Ho Sy Nam. MD,  Le Phuc. MD 

ABSTRACT 

Background: Distal tibial  fractures are common in traffic, sport, working accident… Many 

surgical procedures have been used to treat these fractures including: cast, external fixation, AO 

plate…However, MIPO are technically feasible and advantageous: Biological, minimal soft tissue 



 

 

compromise and devascularization, reducing risks of infection and nonunion and early function 

recovery of ankle joint. 

  Objective: Evaluate results of bone healing and rehabilitation, investigate complications. 

  Materials and methods: Prospective study on 30 patients sustained distal tibial fracture from 

October 2016 to October 2018. Patients were treated by minimally invasive plate osteosynthesis 

with locking  compression plate and followed up postoperatively with clinical, radiology and 

function recovery. 

 Results: Patients were followed up average 12,1 months postoperative. We used the American            

Orthopaedic Foot and Ankle Score. The final outcome: 19 cases (63,3%) excellent, 08 cases 

(26,7% %) good and 03 (10%) fair. 

 Conclusion: MIPO is an effective method of treatment for distal tibial fractures. The use of 

indirect reduction techniques and small incisions is technically demanding but decreases surgical 

trauma to soft tissues. 

Keywords: Distal tibial fracture, MIPO, locking compression plate. 

ĐẶT VẤN ĐỀ: 

    Gãy đầu dưới xương chày  là loại gãy xương thường gặp trong chấn thương chỉnh hình, chiếm 1-5% 

các loại gãy xương ở chi dưới và chiếm 7- 10% các gãy xương vùng cẳng chân [1],[9]. 

    Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị gãy đầu dưới xương chày : bó bột, mổ hở kết hợp xương nẹp 

vít, đặt cố định ngoài …Tuy nhiên, các phương pháp trên có nhiều biến chứng như teo cơ, cứng khớp, 

nhiễm trùng chân đinh, tổn thương mô mềm nhiều, chậm liền xương, nguy cơ nhiễm trùng, lộ xương và 

lộ nẹp vít. 

     Do vậy, việc điều trị gãy đầu dưới xương chày bằng kỹ thuật ít xâm lấn với nẹp vít khóa ngày 

càng được áp dụng rộng rãi. Vì đây là phương pháp kết hợp xương sinh hoc, bảo vệ được mô mềm 

và mạch máu nuôi, giảm nguy cơ nhiễm trùng và không lành xương, bệnh nhân có thể vận động 

sớm khớp cổ chân sau mổ. 

Trên thế giới đã có nhiều báo cáo về việc điều trị phẫu thuật gãy đầu dưới xương chày bằng kỹ 

thuật ít xâm lấn cho kết quả rất khả quan [1],[2],[3],[8]. Vì vậy để tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật này, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu: " Điều trị phẫu thuật gãy đầu dưới xương chày bằng kỹ thuật ít 

xâm lấn" với 2 mục tiêu. 

  - Đánh giá kết quả lành xương và phục hồi chức năng.  

- Đánh giá các biến chứng.  



 

 

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 

- Đối tượng nghiên cứu: gãy kín đầu dưới xương chày theo phân loại (AO ) được điều trị phẫu 

thuật kết hợp xương bằng kỹ thuật ít xấm lấn với nẹp vít khóa, từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 

năm 2018. 

- Tiêu chuẩn chọn bệnh: 

   + Bệnh nhân ≥ 18 tuổi. 

   + Gãy kín đầu dưới xương chày theo phân loại (AO). 

   + Bệnh nhân không có chống chỉ định phẫu thuật hoặc gây mê. 

   + Bệnh nhân được theo dõi từ 06 tháng trở lên. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: 

   + Gãy xương bệnh lý. 

   + Bệnh nhân đa chấn thương. 

 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

       Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu, mô tả dọc. 

       Nội dung nghiên cứu: 

     - Phương pháp mổ: 

     - Chuẩn bị bệnh nhân: giải thích về cuộc mổ, xét nghiệm tiền phẫu, thăm khám trước mổ. 

     - Dụng cụ: Chuẩn bị C-arm, bàn mổ chỉnh hình và dụng cụ phẫu thuật. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Nguồn: tác giả 

 



 

 

 

     - Phương pháp vô cảm: gây tê tủy sống hoặc gây mê nội khí quản. 

      - Ga- rô: đặt ở gốc đùi , áp lực từ 350- 400 mmHg, thời gian không quá 90 phút. 

      - Kỹ thuật mổ [3],[8]: 

 + Tư thế bệnh nhân: bệnh nhân nằm ngửa trên bàn mổ. 

            + Trong trường hợp gãy xương mác kèm theo nếu có chỉ định mổ sẽ tiến hành kết hợp mác 

bằng nẹp vít hoặc đinh Kirschner trước. 

 + Chuẩn bị nẹp vít khóa đầu xa xương chày tương ứng chiều dài của ổ gãy 

+  Định vị nẹp trên da sao cho nẹp luồn dưới da thuận lợi khi bắt vít ở đầu gần và đầu xa 

của nẹp. 

 + Rạch da vị trí đầu xa và đầu gần của nẹp theo đường trước trong xương chày, mỗi đường 

rạch khoảng 2-3cm và bóc tách hết toàn bộ lớp dưới da. 

 + Dùng dụng cụ luồn dưới da để lóc mô dưới da và luồn nẹp dưới da. 

 + Nắn chỉnh trục xương và mãnh gãy lớn bằng tay phối hợp với towel- clip theo mặt phẳng 

trong ngoài. 

+ Kiểm tra dưới C-arm mặt phẳng trong - ngoài và mặt phẳng trước - sau đến khi thẳng trục 

và chấp nhận được. 

+ Bắt 1 vít xa, nắn hết di lệch xa. 

+ Bắt 1 vít gần. 

+ Nắn các di lệch sang bên, trước sau và bắt các vít còn lại. 

+ Khâu da. 
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- Chăm sóc sau mổ: 

      + Thuốc kháng sinh, giảm đau và chóng sưng. 

      + Chống sưng nề cho bệnh nhân kê cao chân. 

+ Chăm sóc vết mổ. 

 + Hướng dẫn bệnh nhân tập vận động sớm khớp cổ chân sau mổ. 

 + Bệnh nhân thường xuất viện sau 3-5 ngày khi vết mổ ở cẳng chân khô sạch, bớt sưng nề, 

vận động chủ động khớp cổ chân và khớp gối. 

- Vật lý trị liệu sau mổ:  

  24 giờ sau mổ: vận động nhẹ gấp duỗi khớp cổ chân. 

  Sau 2 tuần khi chân bớt sưng có thể cho bệnh nhân, tháo bỏ nẹp : tập gấp lưng, gấp lòng cổ 

chân, xoay cổ chân vào trong và ra ngoài. 

  Sau 1 tháng: tập đề kháng nhẹ cổ chân từ từ và tăng dần. 

  Sau 3 tháng: bệnh nhân có thể đi chịu lực trên chân gãy. 

  Sau 6 tháng: bệnh nhân có thể đi lại bình thường. 

- Đánh giá kết quả điều trị: đánh giá kết quả nghiên cứu chúng tôi dựa vào các yếu tố sau. 

+ Kết quả Xquang sau mổ. 

+ Kết quả liền xương và phục hồi chức năng. 

+ Đánh giá các biến chứng. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu: 

                                               Bảng 1. Đặc điểm bệnh nhân 

Đặc điểm Giá trị 

Tuổi 18 – 57 tuổi, (TB 37,1 tuổi) 

Giới tính Nam: 22 (73,3%); Nữ: 8 (26,7%) 

Cơ chế chấn thương TNGT: 52,4%,  TNLĐ: 38,1%, CTTT: 9,5% 

Thời gian nằm viện 3 – 7 ngày, (TB: 4,5 ngày) 

Thời gian mổ 60 – 120 phút, (TB: 90 phút) 

Thời gian theo dõi 6 – 20 tháng, (TB: 12,1 tháng) 

 

 

 



 

 

 Phân loại gãy đầu dưới xương chày theo AO [6],[7]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                  

Bảng 2. Phân loại gãy đầu dưới xương chày  theo (AO) 

 

Phân loại Số bệnh nhân Tỉ lệ (%) 

A1 11 36,7 

A2 8 26,6 

A3 9 30 

C1 2 6,7 

Tổng 30 100 

 

            * Nhận xét: gãy loại A1 chiếm tỉ lệ cao nhất 36,7% 

 

 Gãy xương mác: 

    Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi có 15/30 ca có gãy xương mác kèm theo: 12 ca gãy xương 

mác di lệnh nhiều và mất vững khớp cổ chân , nên được mổ kết hợp xương mác bằng nẹp vít , 03 ca 

còn lại gãy không di lệch nên chúng tôi không kết hợp xương mác mà chỉ mang thêm nẹp bột cẳng 

bàn chân.   

    

 

 

 



 

 

 Kết quả điều trị  

      Kết quả Xquang sau mổ [5],[9]: 

Bảng 3. Kết quả Xquang sau mổ 

Kết quả Xquang Tần số Tỷ lệ (%) 

Rất tốt 17 56,7 

Tốt 9 30 

Khá 4 13,3 

Tổng 30 100 

 

* Nhận xét: tỉ lệ tốt và rất tốt đạt 86,7%, khá chiếm 13,3%. 

    

 Kết quả lành xương [11]: 

Bảng 4. Kết quả lành xương 

Kết quả Số bệnh nhân Tỷ lệ (%) 

Lành xương 30 100 

Không lành xương 0 0 

Tổng số 30 100 

 

     * Nhận xét: 100% bệnh nhân lành xương sau phẫu thuật 18,5 tuần. 

  Thời gian lành xương theo phân loại gãy A (AO): 

Bảng 5. Thời gian lành xương theo phân loại (AO) 

Loại gãy A 

(AO) 

Thời gian lành xương (tuần) 

Số bệnh 

nhân 
Ngắn nhất Dài nhất Trung bình 

A1 11 16 19 17,06 ± 0,76 

A2 8 17 20 18,40 ± 0,17 

A3 9 19 22 19,55 ± 0,71 

C1 2 19 23 20,05 ± 1,05 

 



 

 

     * Nhận xét: kết quả nghiên cứu cho thấy loại gãy  A1 có thời gian lành xương nhanh hơn loại 

gãy A2, A3 và C1, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,001, phép kiểm Anova). 

  Kết quả phục hồi chức năng [5],14]. 

- Đánh giá theo chủ quan của bệnh nhân: 

+ Đau cổ chân sau mổ: 27 ca không đau, 03 ca đau nhẹ chấp nhận được.  

+ Hoạt động hằng ngày: 29 ca không gặp khó khăn khi đi trên bất cứ bề mặt nào, 01 ca gặp 

khó khăn khi lên dốc hoặc lên xuống cầu thang. 

-  Các tiêu chí khách quan: 

             + Biên độ vận động của cổ chân. 

Bảng 6. Biên độ vận động cổ chân sau mổ bằng kỹ thuật MIPO với LCP   

         Gấp lưng                        Gấp lòng               Xoay ngoài                         Xoay trong   

          cổ chân                          cổ chân                    cổ chân                              cổ chân 

          18,40                                      47,80                               16,90                                     17,40 

 

* Nhận xét: biên độ gấp - duỗi thường phục hồi tốt hơn so với các loại biên độ khác của cổ chân. 

 

 Kết quả phục hồi chức năng: theo hệ thống thang điểm American Orthopaedic Foot and 

Ankle Score [1],[8]. 

 

* Nhận xét: tỉ lệ tốt và rất tốt chiếm 90%, khá chiếm tỉ lệ 10%. 
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Biểu đồ 1. Kết quả phục hồi chức năng

Rất tốt
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 Các biến chứng: 

 - Nhiễm trùng : 01 ca 

 - Cứng khớp cổ chân: 0 

 - Chậm liền xương: 01 ca 

 - Không liền xương: 0 

BÀN LUẬN: 

 Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu: 

 - Phần lớn chấn thương gặp ở lứa tuổi trẻ, chủ yếu là nam giới.   

      - Nguyên nhân chủ yếu là TNGT. 

            - Thời gian nằm viện ngắn : trung bình 4,5 ngày. 

           - Thời gian theo dõi sau mổ: trung bình 12,1 tháng. 

 Phân loại: gặp nhiều nhất là loại gãy A1 (AO), chiếm 36,7%. 

 Kết quả điều trị : 

 - Kết quả x-quang phục hồi mặt khớp sau mổ tốt. 

- 100% bệnh nhân lành xương sau phẫu thuật 18,5 tuần. 

- Nghiên cứu của chúng tôi có 15/30 ca có gãy xương mác kèm theo: 12/15 ca gãy xương mác di 

lệnh nhiều và mất vững khớp cổ chân, nên được mổ kết hợp xương mác bằng nẹp vít hoặc đinh 

Kirschner. 

- Bệnh nhân tập vật lý trị liệu sớm sau mổ đạt kết quả khả quan: 27 ca không đau, 03 ca đau nhẹ khi 

làm việc nặng. Phần lớn bệnh nhân khi quay lại công việc cũ không bị giới hạn vận động. 

- Các chỉ số theo American Orthopaedic Foot and Ankle Score [5]  đều cải thiện nhiều sau phẫu 

thuật.  Kết quả phục hồi chức năng sau cùng ghi nhận: tốt và rất tốt chiếm 90%. 

- Chỉ có 01 ca nhiễm nông vùng da đặt nẹp, dùng kháng sinh và thay băng và 01 ca chậm liền 

xương. 

 So sánh kết quả phục hồi chức năng với các tác giả khác: 

Tên tác giả 
Số 

BN 
KHX KQ. (tốt, rất tốt) 

Amit Chandrakant Supe [1] 32 Nẹp vít khóa, MIPO 93,8% 

Galal Hegazy  [8] 30 Nẹp vít khóa, MIPO 86,7% 

Chúng  tôi 30 Nẹp vít khóa, MIPO 90% 

 



 

 

  KẾT LUẬN 

      Từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2018 chúng tôi đã phẫu thuật 30 bệnh nhân gãy đầu dưới xương 

chày bằng kỹ thuật ít xâm lấn với nẹp vít khóa. Rút ra một số kết luận như sau: 

 Sinh học làm giảm tổn thương mô mềm và mạch máu nuôi. 

 Đường mổ nhỏ. 

 Giảm tỉ lệ nhiễm trùng.  

 Thời gian lành xương sớm. 

 Bệnh nhân tập vận động khớp cổ chân sau mổ sớm.  

 Đây là phương pháp mổ đêm lại kết quả rất đáng khích lệ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HÌNH MINH HỌA 

 

 

 

 

 

Xquang trước và sau mổ 

 

 

 

 

 

Xquang trước và sau mổ 

 

 

 

 

 

                                                 Xquang trước và sau mổ 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                    Xquang trước và sau mổ 



 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Amit Chandrakant Supe, Kirti Vinayak Kinge,  Chandrashekhar Martand Badole (2016). “ 

Minimally invasive percutaneous plate osteosynthesis in distal tibial fracture: A series of 32 

cases”. International Journal of Orthopaedics Sciences ; 2(1): 06-09. 

2. Atin Kumar Kundu1, Satyendra Phuljhele, Mantu Jain, Kamal Kishore Sahare, (2015). 

“Outcome of Minimaly Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO) Technique with Locking 

Compression Plate in Distal Tibial Fracture Management”. Indian Journal of Orthopaedics 

Surgery;1(3):138-145. 

3. Abdulla S. Abu Senna , (2013). “Minimally Invasive Plate Osteosynthesis for Distal Tibial 

Fractures”. Journal of American Science; 9(10). 

4.  Aksekili M.A., Celik I., Arslan A.K., Kalkan T.& Uğurlu M. (2012).” The results of minimally 

invasive percutaneous plate osteosynthesis (MIPPO) in distal and diaphyseal tibial fractures. 

Acta Orthop Traumatol Turc”. 46(3), 161-167 Zhongguo Gu Shang. 26(3), 248-251. 

5. Babulreddy and Mattam Sanjay (2018). “ Minimally invasive plate osteosynthesis of 

periarticular fractures of distal tibia: A clinical study ”. National Journal of Clinical 

Orthopaedics; 2(2): 01-03. 

6.  Bucholz W Robert: Rockwood and Green’s fractures in adults, 6th edition 117-1204. 

7. Canale S. Terry, MD. (2013), Campbell's Operative Orthopaedics, 12th ed.  

8. Galal Hegazy; Rashid Emam Rashed; Eahab Abd Elfatah Al-shal and Mohamed Abd-Elaziz 

Hassan, (2015). “ Biological fixation of Distal Tibial Fractures by locking compression plate”. J 

Am Sci ;11(5):179-184]. (ISSN: 1545- 1003). 

9. Serban Al., Obadă B., Turcu R., Anderlik St., Botnaru V, (2014). “Distal tibial fracture treated 

by minimally invasive plate osteosynthesis after external fixation Retrospective clinical and 

radiographic assessment”. ARS Medica Tomitana; 1(76): 44 – 49. 

10. Siddhartha venkata paluvadi, Hitesh lal, Deepak Mittal, (2014). “ Management of fractures of the 

distal third tibia by minimally invasive plate osteosynthesis - a prospective series of 50 patients”. j 

clin orthop trauma; 5(3):129-136. 

11.  Saam Morshed, MD; Luis Corrales, MD; Harry Genant, MD . (2008), “Outcome Assessment in 

Clinical Trials of Fracture-Healing”,  J Bone Joint Surg Am, pp. 62 -67. 


