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Tóm tắt: 
Chúng tôi có một bệnh nhân nữ 13 tuổi đã cắt bỏ toàn bộ xương mác bên trái do viêm xương tủy 

xương mãn tính. Tám tháng sau, bệnh nhân có triệu chứng mỏi cổ chân và biến dạng valgus cổ chân.   
Chúng tôi chọn vạt chỏm xương mác kèm một phần gân cơ nhị đầu đùi bên đối diện với cuống là 

bó mạch mác tự do làm vật liệu thay thế mắt cá ngoài và tái tạo khớp mác sên. 
Thời gian theo dõi lien tục 13 tháng, bệnh nhân hài lòng với kết quả đạt được. Khớp cổ chân của 

bệnh nhân vững, không đau trong sinh hoạt hàng ngày. 
Từ khóa: Vạt xương mác có cuống mạch tự do, tái tạo khớp cổ chân, hàn khớp. 

 
 
 

FREE VASCULARIZED PROXIMAL FIBULAR GRAFT  FOR RECONSTRUCTION OF THE 
LATERAL MALLEOLUS: A CASE REPORT 

 
 
Abstract: 

We have a 13-year-old female patient whose entire left fibula was surgically removed for the 
treatment of chronic osteomyelitis. She has her leg fatigue and valgus deformity at her ankle after the 
removal of the lateral malleolus.   

 We select ther free vascularized contralateral fibular head graft and the biceps femoris tendon 
with the peroneal pedicle to reconstruct the lateral malleolus and the talo-fibular and talo-calcaneal 
ligaments. 

The follow up is still short but the patient is satisfied with the results achieved. The patient’s 
ankle joint is stable and painless in daily activities. 

Keywords: free vascularized fibular graft, ankle reconstruction, ankle fusion.  
 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cắt bỏ và tái tạo lại mắt cá ngoài là một kỹ thuật rất hiếm gặp. Phẫu thuật viên tiến hành cắt bỏ mắt cá 

ngoài trong những trường hợp u xương lớn, viêm xương, dị tật phức tạp, chấn thương nặng... Sau khi loại 
bỏ mắt cá ngoài thì việc ổn định khớp cổ chân là một thách thức (8). 

Do sự hiếm có, và thậm chí ít trường hợp báo cáo, nhiều phương pháp hoàn toàn khác nhau đã được 
mô tả. Một số tác giả chỉ phẫu thuật cắt bỏ xương mác xa mà không cần tái tạo phía bên mắt cá ngoài (4, 
12). Durak (1996) chỉ đơn giản là gắn các dây chằng còn lại bên mác vào xương chày (9). Tái tạo dây 
chằng khớp cổ chân bằng gân cơ mác ngắn cũng được báo cáo (6). Hàn khớp chày sên (8, 13), chuyển 
ghép chỏm xương mác có cuống mạch (2, 3, 5, 7), mỗi phương pháp đều có những hạn chế nhất định (4, 
8, 9, 13). 

Ở trẻ em, việc sử dụng vạt chỏm xương mác để tái tạo khớp cổ chân sau khi cắt bỏ mắt cá ngoài được 
lựa chọn như một phương pháp thích hợp nhất. Giúp ngăn biến dạng valgus ở cổ chân (biến dạng xương 
chày do mắt cá trong tiếp tục tăng trưởng). Và giữ khớp cổ chân vững với chức năng vận động tuyệt vời 
(3, 5, 7). 
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Trường hợp của chúng tôi là bệnh nhi 13 tuổi, phải cắt bỏ toàn bộ xương mác do viêm xương tủy 

xương mãn tính. Được tái tạo lại mắt cá ngoài và khớp cổ chân bằng vạt chỏm xương mác tự do lấy từ 
bên đối diện. Mục tiêu của chúng tôi là xem phương pháp này có giúp phục hồi chức năng vận động khớp 
cổ chân và các hạn chế của nó. 

 
 

CA LÂM SÀNG 
Bệnh nhân nữ 13 tuổi, được chẩn đoán viêm xương tủy xương mãn tính dọc chiều dài xương mác trái. 

Đồng nghiệp của chúng tôi đã cắt bỏ xương hư, cố gắng giữ lại 8cm đầu xa và cố định với xương chày 
bằng vít (hình 1A).  

Chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân ở thời điểm 3 tháng sau mổ, với tình trạng nhiễm trùng vết mổ và 
viêm xương tiến triển phần xương mác còn lại. Chúng tôi cắt lọc vết thương và loại bỏ toàn bộ phần 
xương viêm mà không thực hiện thêm kỹ thuật tái tạo khớp cổ chân nào khác (hình 1B). 

Sau mổ bệnh nhân được điều trị  lành vết thương, không còn nhiễm trùng cẳng chân. Bệnh nhân than 
phiền đau mỏi cổ chân khi đi lại. Ban đầu khám không thấy dấu hiệu thay đổi dáng đi, sức cơ và dị cảm. 
Tiếp tục theo dõi trong 8 tháng thì tình trạng đau mỏi gia tăng, biến dạng valgus xuất hiện (hình 1C, D). 
 

    
 

Hình 1. (A) Trước và (B) sau khi cắt bỏ 8 cm đầu xa xương mác viêm. 
(C) Khe khớp cổ chân trong trước khi lấy bỏ mắt các ngoài và (D) 8 tháng sau. 

 
Chúng tôi tiến hành tái tạo mắt cá ngoài và khớp cổ chân trái bằng vạt chỏm xương mác tự do lấy từ 

chân phải. 
 

KỸ THUẬT PHẪU THUẬT 
 

Lấy vạt chỏm xương mác bên phải tự do dài 16 cm với cuống là bó mạch mác, lấy kèm bán phần gân 
cơ nhị đầu đùi dài 4 cm và đảo da 2 cm x 6 cm (hình 2A, B). Sau khi lấy vạt, khâu đính phần còn lại của 
gân nhị đầu đùi và dây chằng bên ngoài khớp gối vào xương chày để ổn định khớp (hình 2C, D, E). 

Vạt xương dài 16 cm được cắt đi một đoạn dài 2 cm ở phía đầu xa để làm miếng chêm. 
 

     
 

Hình 2. Thiết kế và bóc tách vạt xương mác và ổn định khớp gối sau lấy chỏm xương mác. 
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Ghép vạt xương dài 14 cm vào cổ chân trái thay thế mắt cá ngoài. Mặt trong chỏm mác được gặm bớt 
một phần xương cho phù hợp với diện khớp của xương chày và xương sên. Cố định xương bằng hai vít 
AO. Khi cố định vạt xương mác; chúng tôi tiến hành khóa gọng chày mác, đồng thời sử dụng đoạn xương 
dài 2 cm chêm giữa đầu trên mảnh ghép và xương chày để tăng độ vững. Nơi tiếp xúc của xương chày và 
hai đầu mảnh ghép xương mác đều được làm sạch màng xương, khoan lỗ để tăng khả năng liền xương. 

Phần gân nhị đầu đùi ở chỏm xương mác được chia thành hai bó. Một bó khâu đính vào gốc tàn dư 
của dây chằng mác sên trước và một bó khâu đính vào gốc tàn dư của dây chằng mác gót để tạo hai dây 
chằng mới. 

Ban đầu chúng tôi dự định nối đầu xa động mạch mác trái cho cuống vạt. Tuy nhiên khi bóc tách thấy 
sẹo hai lần mổ cũ gây khó khăn và bó mạch mác trái rất nhỏ nên chúng tôi quyết định sử dụng đầu xa của 
bó mạch chày trước trái thay thế, khâu nối mạch máu bằng chỉ nylon 8.0 mũi rời. 

Trong mổ dùng Heparin bơm rửa mạch máu, sau mổ 6 giờ bắt đầu dùng Lovenox với liều dự phòng 
40mg/ 0,4 ml/ 24 giờ liên tục 10 ngày. Nẹp bột tăng cường 6 tuần, sau 12 tuần chống chân và tập đi chịu 
trọng lực. Tái khám và theo dõi được 13 tháng ghi nhận hết triệu chứng đau, vận động khớp cổ chân dễ 
dàng với gập lưng được 300, gập lòng được 450 (Hình 3). Vận động khớp gối hai bên trong giới hạn bình 
thường và không đau. Bệnh nhân có thể đứng nhón gót chịu lực bằng một chân phía bên tái tạo, chạy và 
chơi nhảy dây (hình 4C).  

X quang không còn biến dạng valgus so với trước tái tạo (hình 4A, B). 
 

    
 

Hình 3. Kết quả sau 9 tháng, bệnh nhân vận động khớp cổ chân tốt.          
 

           
 

Hình 4A, B, C. Khớp cổ chân trước (A) và  sau (B) khi tái tạo. 
 

BÀN LUẬN 
Chúng tôi không thể áp dụng kỹ thuật tái tạo như Concannon et al (5) hoặc Sales de Gauzy (7) đã 

thực hiện. Vì bệnh nhân của chúng tôi đã phải cắt bỏ toàn bộ xương mác. Lựa chọn vạt chỏm xương mác 
tự do bên đối diện với cuống là động mạch mác là một trải nghiệm lớn. Bệnh nhân của chúng tôi lúc được 
chuyển ghép đã 13 tuổi, sụn tiếp hợp đã gần đóng nên sự tăng trưởng theo chiều dọc của chi cũng không 
còn nhiều. Theo Concannon (5) và Sales de Gauzy (7) thì cuống mạch mác vẫn đủ đảm bảo cho sự tăng 
trưởng tiếp theo của chỏm xương mác. 

Chúng tôi sử dụng phần gân cơ nhị đầu đùi lấy kèm chỏm mác rồi tách thành hai bó để tạo dây chằng 
mác sên trước và dây chằng mác gót mới mà không sử dụng thêm các kỹ thuật chuyển gân hỗ trợ. 

Với thời gian theo dõi chỉ trong 13 tháng, bệnh nhân của chúng tôi có khớp cổ chân vững và không 
đau. Bệnh nhân có thể thực hiện các vận động đầy đủ của khớp cổ chân trong sinh hoạt bình thường. X 
quang không còn biến dạng valgus so với trước khi tái tạo. Khớp gối hai bên ổn định. Bệnh nhân hài lòng 
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với kết quả đạt được. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá đầy đủ và báo cáo kết quả xa trong thời gian 
tới. 
 

KẾT LUẬN 
Có thể chọn vạt chỏm xương mác tự do và gân cơ nhị đầu đùi để tái tạo mắt cá ngoài và các dây 

chằng mác gót, mác sên cho các bệnh nhân là trẻ em cần tái tạo mắt cá ngoài. 
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