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ĐẶT VẤN ĐỀ 

   

Lao cột sống (LCS) là bệnh viêm đốt sống, đĩa đệm do vi khuẩn lao 

(Mycobacteria tuberculosis - MTB) gây ra. Bệnh được Percival Pott mô tả lần 

đầu tiên năm 1779 với 2 triệu chứng kinh điển là gù lưng và liệt 2 chi dưới. 

Theo báo cáo của WHO (2015), hằng năm trên thế giới có hơn 9 triệu ca mắc 

lao mới, trong đó lao xương khớp chiếm 0,5% - 2%. Tuy LCS không phổ biến 

như lao phổi nhưng lại là bệnh nguy hiểm nhất của lao xương khớp [1].  

Biểu hiện lâm sàng lao cột sống cổ nghèo nàn, bệnh tiến triển âm thầm gần 

như không triệu chứng ở giai đoạn tiềm ẩn, do vậy thường được chẩn đoán 

muộn. Bệnh chỉ thường được phát hiện ở giai đoạn hoạt động khi cột sống cổ có 

biến dạng hoặc có những biến chứng tổn thương thần kinh do chèn ép. Trong 

thực hành lâm sàng hiện nay chẩn đoán vẫn được xác định chủ yếu qua các 

phương pháp chẩn đoán hình ảnh và triệu chứng trước khi có bằng chứng về vi 

khuẩn lao và mô bệnh học. 

Trước khi phát minh ra kháng sinh, việc điều trị phẫu thuật lao cột sống 

cổ qua đường mổ cổ trước được thực hiện và báo cáo nhưng tỉ lệ biến chứng 

cao và tử vong cao. Đến khi Hodgson (1960), người đầu tiêu báo cáo [2], cách 

phẫu thuật là giải ép, dẫn lưu áp xe, lấy bỏ thân đốt sống hoại tử và ghép 

xương tự thân đồng thời điều trị thuốc chống lao. Đây được coi là tiêu chuẩn 

vàng cho điều trị lao cột sống, ngày nay vẫn đang được ứng dụng phổi biến 

nhưng có cải tiến là kết xương để giảm di lệch và nhanh liền xương vì kết quả 

bệnh nhân phục hồi liệt nhanh, liền xương tốt 94%. Tuy nhiên, một số vấn đề 

của phương pháp là chỉnh gù và phòng gù cột sống tiến triển sau mổ, biến 

chứng dễ di lệch mảnh xương ghép, bệnh nhân phải nằm bất động lâu sau mổ. 

Dụng cụ kết hợp xương ngày càng được phát triển và ứng dụng nhiều trong 

nước cũng như trên thế giới như lồng titan không kéo giãn, lồng kéo giãn 
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ETC, nẹp khóa cổ trước. Trên thế giới có nhiều báo cáo về ứng dụng nẹp vít, 

lồng không kéo giãn trong phẫu thuật điều trị lao cột sống cổ. Tuy nhiên, các 

tác giả ứng dụng điều trị phẫu thuật chưa được thống nhất chỉ ghép xương, 

nẹp cổ trước hay chỉ ứng dụng lồng titanium. Nhưng cả 2 quan điểm này đều 

thừa nhận vấn đề biến chứng nặng nề về thần kinh do do lồng titanium không 

kéo giãn và gù tiến triển sau mổ [3],[4],[5].  

Tại Việt Nam, theo sự hiểu biết của chúng tôi, chưa có báo cáo nào đánh 

giá về biến dạng cột sống cổ do lao cũng như về phẫu thuật điều trị lao cột 

sống cổ với số lượng bệnh nhân đủ lớn, mô tả đầy đủ chỉ định phẫu thuật, lựa 

chọn phương pháp phẫu thuật cho phù hợp như chỉ phẫu thuật lối cổ trước kết 

xương hoặc đặt lồng titanium không kéo giãn hay phẫu thuật cả lối cổ trước 

ghép xương và lối cổ sau cố định nẹp vít qua cuống hoặc khối bên ? 

Ứng dụng lồng kéo giãn (expandable titalium cage - ETC) được thực hiện 

từ năm 2003 trên thế giới cho các bệnh lý cột sống thoái hóa, ung thư và bước 

đầu có báo cáo thực hiện ở bệnh lao cột sống được công bố như giảm biến chứng 

di lệch, rất ít trôi dụng cụ đồng thời chỉnh được gù cột sống tốt hơn, và liền 

xương  tốt hơn [6], [7], [8], [9], [10]. 

Vì vậy chúng tôi nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu điều trị phẫu thuật lao 

cột sống cổ qua đường mổ cổ trước” với mục tiêu: 

1. Đánh giá đặc điểm biến dạng và tổn thương giải phẫu của bệnh 

nhân lao cột sống cổ được phẫu thuật bằng các phương pháp 

chẩn đoán hình ảnh. 

2. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật lao cột sống cổ qua đường 

mổ cổ trước. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN  
 

1.1. Thực trạng bệnh lao hiện nay trên Thế giới và Việt Nam 

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 2015, hiện nay trên 

thế giới có khoảng 30 triệu người mắc lao mới hằng năm, khoảng 1,8 triệu 

người chết do bệnh lao hoặc các bệnh khác có liên quan đến bệnh lao. Ở 

Việt Nam báo cáo 2018, có khoảng 126.000 ca mắc lao mới hằng năm, tỉ lệ 

lao xương khớp khoảng trên 2500 ca, trong đó khoảng hơn 1000 ca mắc lao 

cột sống Theo báo cáo mới nhất của WHO (2017) [11] việc phát hiện 

558.000 ca lao kháng thuốc trong đó kháng đa thuốc (dòng 1) là 84%. Tỉ lệ 

9% bệnh nhân lao kháng thuốc là kháng siêu thuốc (với cả thuốc dòng 2). 

Lao xương khớp thường đồng hành cùng bệnh nhân tiêm chích ma túy, 

bệnh nhân dùng các thuốc ức chế miễn dịch kéo dài như ghép tạng, thận 

nhân tạo, các bệnh miễn dịch khác. Vì vậy, điều trị bệnh lao càng khó khăn 

và là thách thức với nhân loại. 

Vi khuẩn lao người (MTB) do Robert Koch phân lập năm 1882 có thể 

gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau của cơ thể, thường gặp nhất là lao phổi, 

vi khuẩn lao 90% xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, 10% vào qua 

đường tiêu hóa, vi khuẩn có thể di trú đến các cơ quan khác để gây bệnh như 

hệ xương, hạch lympho, da, gan. Những người bị nhiễm vi khuẩn lao nhưng 

không có triệu chứng lâm sàng gọi là lao tiềm ẩn, chỉ có khoảng 5% - 10% lao 

tiềm ẩn tiến triển thành lao hoạt động [11]. Khi soi trực tiếp bệnh phẩm thấy  

chúng đứng riêng rẽ hoặc từng đám trên tiêu bản nhuộm Ziehl - Neelsen 

không bị cồn và acid làm mất màu đỏ của fucsin nên được gọi là vi khuẩn 

kháng cồn kháng toan, dài 3 micromet, rộng 0,5 micromet và 40% là lipid 

[12]. Vi khuẩn lao có thể tồn tại ngoài tự nhiên từ 3 - 4 tháng, phòng thí 
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nghiệm có thể bảo quản vi khuẩn trong nhiều năm. Đây là loại vi khuẩn hiếu 

khí, rất cần oxy để phát triển. Trong điều kiện bình thường vi khuẩn sinh sản 

rất chậm 20 - 24 giờ/lần nhưng cũng có khi hàng tháng, hàng năm hoặc nhiều 

năm do vi khuẩn “nằm vùng” khi gặp điều kiện thuận lợi mới phát triển, có 

nhiều loại quần thể khác nhau, có loại nằm trong tế bào, có loại nằm ngoài tế 

bào. Hiện tượng kháng thuốc vi khuẩn lao bị đột biến gen, có nhiều loại 

kháng thuốc khác nhau. Nhóm vi khuẩn kháng cồn kháng toan (AFB) không 

điển hình có hình thể giống vi khuẩn lao, cũng bắt màu fucsin khi nhuộm 

Ziehl - Neelsen nên không thể phân biệt được khi soi trực tiếp. Nhóm này 

trước những năm 80 ít gây bệnh, chủ yếu gặp ở những BN ghép tạng, suy 

giảm miễn dịch, dùng corticoid kéo dài… nhưng gần đây do sự bùng phát của 

đại dịch HIV/AIDS nên bệnh trở lại và hay gặp [13], [14]. Tỉ lệ mắc lao ở 

người có HIV dương tính cao gấp 30 lần người bình thường, đây là vấn đề 

điều trị rất khó khăn và phức tạp. 

1.2.  Đặc điểm chính của bệnh lao cột sống cổ 

1.2.1. Đặc điểm về lâm sàng 

Lao cột sống (LCS) gây phá hủy đốt sống âm thầm, không biểu hiện 

rầm rộ như các bệnh viêm đốt sống do vi khuẩn ngoài lao như tụ cầu, liên 

cầu... Bệnh nhân chỉ có cảm giác bứt dứt khó chịu trong người, có thể có 

sốt nhẹ về chiều, vã mồ hôi trộm về đêm, sụt cân nhưng các triệu chứng 

này rất mơ hồ không đặc hiệu. Ở giai đoạn lao hoạt động xuất hiện đau cột 

sống nhiều, có biến chứng chèn ép thần kinh, hoặc biến dạng cột sống 

người bệnh mới đến khám bệnh và được chẩn đoán [1], [15]. 

Liệt thần kinh trong LCS là hậu quả của chèn ép cơ học vào tủy sống, 

hoặc tổn thương thần kinh nặng hơn còn do thiếu máu tủy thứ phát do nghẽn 

mạch. Liệt thần kinh ở LCSC cao và cổ thấp có khác biệt lớn vì tủy sống chỉ 

chiếm 1/3 ống sống ở tầng C1 và C2, ống sống có khoảng trống lớn nên khi 
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có hẹp ống sống cổ đến 50% cũng liệt ít hơn. Tổn thương C1C2 có thể gây 

liệt tứ chi, rối loạn hô hấp, và có thể tử vong đột ngột [16]. Tỉ lệ tủy/ống sống 

ở CSC thấp nhỏ hơn nhiều và khi có chèn ép gây hẹp ống sống > 30% vùng 

này thường liệt cao hơn và có các triệu chứng thần kinh sớm hơn [17]. 

Gù cột sống ở cổ, ngực, thắt lưng do lao thường tiến triển chậm từ vài 

tuần, vài tháng và nhiều năm [18]. Gù ảnh hưởng rất nhiều đến chức năng cột 

sống, biến dạng cơ thể ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh.  

Trên thế giới có nhiều nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng LCSC, những 

triệu chứng hay gặp như đau cột sống cổ, đau vùng sau gáy, hạn chế vận động 

cột sống cổ do đau hoặc do co cứng cơ cạnh sống, liệt tứ chi.  

Theo Qu –Jin Tao và cs (2015) [19] báo cáo 115 BN LCSC, đau CS cổ 

87%, hạn chế vận động CS cổ 94%, đau đầu vùng gáy chẩm cũng là triệu 

chứng của lao vùng nền sọ gặp 19%. Các triệu chứng khác như co cứng cơ 

cạnh sống cổ, giật cơ, yếu 2 chi hoặc tứ chi, liệt dần các chi và rối loạn cơ 

tròn bàng quang cũng thường gặp. Triệu chứng trẹo cổ (torticolis) và gây co 

cơ ức đòn chũm hoặc do phá hủy khối bên của C1 gây mất vững. Áp xe thành 

sau họng ở LCSC cao làm bệnh nhân cảm giác nuốt vướng hoặc vướng đường 

thở và thường gặp ở người trẻ.  

Theo Yao và cs báo cáo 921 BN LCS (2017) [20] đau khu trú vùng cột 

sống bệnh 97,8%, co cơ giật cơ cạnh sống, hạn chế vận động cột sống thường 

gặp nhất. 

Hsu LCS và Leong JCY [21] báo cáo 40 BN LCSC từ C2 đến C7, đau 

CSC nhiều mức độ khác nhau 90%, hạn chế vận CSC, cứng CSC (72,5%), 

trẹo cổ (45%), liệt 2 chi dưới hoặc tứ chi (42,7%), rối loạn cơ tròn bàng quang 

(10%). Lao các cơ quan khác kèm theo như lao phổi, lao hạch, lao khớp, giúp 

chẩn đoán bệnh nhanh hơn. Đặc điểm lâm sàng chính của LCSC là đau và hạn 

chế vận động CSC kéo dài, hội chứng chèn ép thần kinh, biến dạng cột sống. 
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He và cs (2014) báo cáo 25 bệnh nhân lao cột sống cổ thấp phẫu thuật lối 

cổ trước cắt thân đốt sống, ghép xương tự thân và đặt nẹp cổ trước. Các biểu 

hiện lâm sàng cả 25 bệnh nhân có đau cột sống cổ và hạn chế vận động cột 

sống cổ, rối loạn cơ tròn 2/25 (8%) [3]. 

Với lao cột sống cổ cao (C1-C2), cổ chẩm (C0-C1) biểu hiện lâm sàng 

chính là đau cột sống cổ có đặc điểm đau sau gáy và phía sau đầu, có khi 

gặp biến dạng trẹo cổ. Đôi khi áp xe thành sau họng lớn gây  nuốt vướng, 

khó thở [22-24]. 

1.2.2. Giá trị một số xét nghiệm trong chẩn đoán lao cột sống 

Tốc độ máu lắng, CRP nói chung là tăng lên trong LCS nhất là lao đang 

hoạt động. CRP có độ nhạy và viêm đặc hiệu hơn bạch cầu máu và máu lắng. 

Trong phẫu thuật cột sống và thay khớp, CRP sử dụng trong chẩn đoán và 

theo dõi quá trình nhiễm trùng. Nồng độ CRP tăng trong vòng 6 giờ kể từ khi 

bắt đầu quá trình viêm tiến triển, tăng gấp đôi mỗi 8 giờ. Guo và cs (2010) 

[25] báo cáo 67 bệnh  nhân lao cột sống đang hoạt động so sánh CRP trước và 

sau khi điều trị thuốc chống lao và 4 tuần sau phẫu thuật, CRP trở về giá trị 

bình thường và tác giả kết luận CRP có giá trị để tiên lượng tiến triển của 

LCS. Một nghiên cứu khác Supbraser và cs (2015) [26] phân tích mối tương 

quan giữa phục hồi thần kinh và CRP sau mổ, kết quả phục hồi thần kinh 

nhanh hơn sự giảm CRP trong máu, sau 6 tuần CRP mới trở về bình thường 

trong khi phục hồi liệt sớm nhất từ ngày thứ 3. Như vậy nồng độ CRP giảm 

dần sau mổ từ 4 đến 6 tuần, đồng thời với giai đoạn liền xương của LCS. Đây 

là một trong những yếu tố tiên lượng bệnh. Kumar và cs (2010) [27] báo cáo 

vai trò của interferon gama (QuantiFeron gold) trong chẩn đoán lao cột sống, 

có độ nhạy 84% và độ đặc hiệu 95%. Như vậy, không một xét nghiệm đơn lẻ 

nào có thể chẩn đoán chính xác hoàn toàn lao cột sống, sự phối hợp các 

phương pháp từ miễn dịch, mô bệnh và cấy vi khuẩn rất quan trọng để chẩn 

đoán bệnh. 
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  Kim và cs (2016) báo cáo 94 BN cấy mô sinh thiết cạnh cột sống TT 

dương tính với MTB  61,7%, thời gian trung bình cho kết quả dương tính ở 

môi trường lỏng 21 ngày, môi trường đặc là 29 ngày. Tỉ lệ có tiền sử mắc 

bệnh lao là 22,3%, có lao phổi kèm theo là 31,9%, và mắc lao ngoài phổi khác 

kèm theo như lao hạch, màng phổi, lao thận là 16% [28]. Và thường có tỉ lệ 

nhất định từ 20 – 40% có nốt TT lao trên XQ phổi ở BN lao cột sống được 

chẩn đoán. Khi bệnh có biểu hiện lâm sàng ở cột sống thì hầu hết bệnh nhân 

này không biểu hiện triệu chứng lâm sàng ở phổi, trên XQ phổi thẳng có thể 

thấy TT nốt vùng đỉnh, hoặc thâm nhiễm ở hạ đòn hoặc TT lan toả 2 bên phổi 

[29]. Vi khuẩn lao 90% xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp, chúng có thể gây 

bệnh tại phổi hoặc di trú đến cột sống, hạch, khớp gây bệnh [12].  

Các nghiên cứu trên cho thấy có TT lao trên XQ phổi ở BN lao cột sống 

từ 20% đến 30%. Tao shi và cs là 18,4% [30]. Như vậy để có bằng chứng vi 

khuẩn lao phải cần ít nhất 3 tuần, trong khi bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng 

chèn ép thần kinh cần chỉ định mổ sớm. 

- Soi AFB trực tiếp từ mủ, áp xe, đờm của bệnh nhân có lao phổi kèm 

theo. Bệnh phẩm soi AFB trực tiếp lấy từ áp xe cơ thắt lưng chậu tỉ lệ dương 

tính cao hơn lấy từ áp xe vùng cạnh cột sống cổ. 

- Cấy tìm bằng chứng vi khuẩn lao (GeneXpert, LPA, Bactec): 

Arockiaraj và cs (2017) [31] báo cáo 254 bệnh nhân lao cột sống sinh thiết cột 

sống lấy bệnh phẩm xét nghiệm soi AFB trực tiếp, cấy bactec, mô bệnh và 

geneXpert MTB/RIF tác giả kết luận: kết hợp cả cấy vi khuẩn và mô bệnh cho 

độ nhạy và độ đặc hiệu là 80,9% và 80,6%. Độ nhạy và độ đặc hiệu của 

geneXpert MTB/RIF là 71,2% và 100%. Khả năng phát hiện kháng 

Rifampicin (RIF) là 100%. Có các kỹ thuật khác nhau để tìm bằng chứng 

MTB cũng như các xét nghiệm miễn dịch đánh giá gián tiếp. Chen và cs 
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(2016) [32] gửi xét nghiệm soi trực tiếp AFB, cấy MTB (Mgit), và geneXpert 

MTB 150 mẫu bệnh phẩm sinh thiết từ lao cột sống, dịch màng phổi ở lao 

màng phổi, nước tiểu ở lao thận, dịch não tủy ở lao màng não, hạch ngoại vi ở 

lao hạch tác giả thấy độ nhạy của soi trực tiếp 11.3%, cấy MTB 20%, và 

geneXpert MTB/RIF 64%.  

- Mô bệnh: một số nhiễm trùng cột sống có mô bệnh viêm hạt giống lao 

như nấm, ký sinh trùng, Brucella. Vì vậy, khi không có nang lao điển hình thì 

chưa thể chẩn đoán chính xác lao cột sống nếu chỉ dựa vào mô bệnh [12]. 

- Các xét nghiệm miễn dịch chẩn đoán gián tiếp. Kháng thể interferon 

gama do bạch cầu lympho T tiết ra trong máu khi cơ thể bị nhiễm lao, xét 

nghiệm kháng thể này bằng xét nghiệm QuantiFeron. Theo kết quả nghiên 

cứu của Kumar và cs (2010) [27] trong 70 bệnh nhân có 59 bệnh nhân lao 

được chẩn đoán, tác giả thấy độ nhạy của QuantiFeron là 84%, độ đặc hiệu 

95%. Khi kết hợp cả xét nghiệm QuantiFeron, chẩn đoán hình ảnh, ELISA, xạ 

hình xương thì xác suất chẩn đoán đúng lao cột sống là 90%. 

1.3. Phân loại lao cột sống 

1.3.1. Phân loại theo Hodgson và cộng sự 1967 

Dựa vào đặc điểm bệnh học và XQ đã chia lao cột sống làm 2 loại: 

LCS đang hoạt động là bệnh trong vòng 2 năm đầu và loại LCS đã có liền 

xương [33].  

- LCS đang hoạt động: 2 năm đầu tiên của bệnh, tác giả đề nghị điều trị 

phẫu thuật khi có chỉ định là thuận lợi nhất vì phục hồi liệt nhanh, ít biến 

chứng do phẫu thuật. 

- LCS giai đoạn đã có liền xương, tổ chức xương đặc lại, cứng chắc nên 

phẫu thuật nắn chỉnh rất khó và nguy cơ liệt sau mổ cao.  
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1.3.2. Phân loại của Kumar và cộng sự 1985 [34] 

- Tác giả thực hiện nghiên cứu trong 6 năm, từ 1997 đến 1982 với 27 

bệnh nhân có tổn thương lao ở phần sau đốt sống dựa vào lâm sàng và hình 

ảnh XQ. Có 19 BN được phẫu thuật hoặc chỉ nạo viêm, cắt lọc hoặc cắt cung 

sau đốt sống [34]. Tác giải phân chia như sau: 

 

Hình 1.1.  Sơ đồ phân loại lao cột sống của Kumar (1985) [34] 

-  Giai đoạn lao cột sống tổn thương phía sau: giai đoạn hoạt động, giai 

đoạn đang liền xương, giai đoạn đã liền xương, giai đoạn bất hoạt. 

- Loại tổn thương phía sau đốt sống do lao có tổn thương trong ống sống 

(ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong tủy sống) và loại không tổn thương 

trong ống sống. 
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- Loại theo tổn thương thần kinh: không có biến chứng thần kinh, nguy 

cơ biến chứng thần kinh, và có biến chứng thần kinh. Phân loại này ứng dụng 

phẫu thuật điều trị lao cột sống ở phía sau đốt sống, phân tích cách tiếp cận 

phẫu thuật điều trị. Tuy nhiên không đại diện cho 98% tổn thương lao ở thân 

đốt sống.  

1.3.3. Phân loại của Mehta và cộng sự 2001 [35] 

- Tác giả dựa vào lâm sàng và hình ảnh XQ, CLVT, CHT phân loại 47 

BN LCS ngực, nhằm mục đích đưa ra cách tiếp cận phẫu thuật và chia làm 4 

nhóm BN [35]: 

+ Nhóm A: BN LCS ngực, tổn thương một phần mỗi thân đốt sống liền 

kề, có áp xe, không gù, không mất vững cột sống. Phẫu thuật cắt lọc giải ép 

lối trước và ghép xương tự thân. 

 

Hình 1.2. Phân loại lao cột sống theo Mehta và cs (Nhóm A) 

+ Nhóm B: BN LCS ngực, có gù, có mất vững, có chèn ép tủy. Phẫu 

thuật kết hợp 2 lối trước và sau. Lối sau có dụng cụ cố định cột sống, lối trước 

giải ép, cắt lọc và ghép xương tự thân. 
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Hình 1.3. Phân loại lao cột sống theo Mehta và cs (nhóm B) 

+ Nhóm C: BN LCS ngực có gù, có mất vững nhưng có bệnh kèm theo, 

nhiều nguy cơ biến chứng khi mở ngực, gây mê. Nên phẫu thuật lối sau cố 

định, mở cung sau, giải ép phía trước qua cuống sống, đặt lồng titan. 

 

Hình 1.4. Phân loại lao cột sống theo Mehta và cs (nhóm C) 

+ Nhóm D: BN LCS ngực, chỉ có tổn thương phía sau đốt sống. Phẫu 

thuật cắt lọc, giải ép lối sau. 
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Hình 1.5. Phân loại lao cột sống theo Mehta và cs (hình D) 

- Tác giả đưa ra 4 cách tiếp cận phẫu thuật cho LCS ngực, đây là phân 

loại khá đầy đủ. Tuy nhiên, lao cột sống đoạn ngực lưng, thắt lưng, cùng, cột 

sống cổ chưa được đề cập đến. Vì đốt sống này có khác về cấu trúc và chức 

năng cũng như vị trí tiếp cận khác nhau. 

Nguồn các hình ảnh (hình A, hình B, hình C, hình D) từ tác giả Mehta và 

cs (2001)[35] 

1.3.4.  Phân loại GATA do Oguz và cộng sự 2008 [36] 

Tác giả báo cáo 76 BN LCS được phân làm 3 loại dựa vào đặc điểm hình 

ảnh, 5 BN chỉ điều trị nội khoa. 71 BN phẫu thuật được phân loại theo GATA 

như sau: 

- Loại I: tổn thương 1 tầng đĩa đệm, không có áp xe, không xẹp đĩa đệm, 

không xẹp đốt sống. Loại này được chia làm 2 loại nhỏ. 

+ Loại IA: tổn thương chỉ khu trú trong thân đốt sống, không xẹp đốt 

sống, đĩa đệm chưa bị tổn thương. Chỉ điều trị nội khoa bằng thuốc chống lao. 
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Hình 1.6. Tổn thương IA, IB theo phân loại của Oguz và cs  

(nguồn: Oguz và cs 2008 [36]) 

+ Loại IB: có áp xe lan ra cạnh sống, không liệt, không mất vững cột 

sống. Điều trị bằng phẫu thuật dẫn lưu áp xe và thuốc chống lao. 

- Loại II: tổn thương 1 hoặc 2 tầng đốt sống, có gù nhẹ < 200, có áp xe, 

có thể liệt thần kinh do áp xe. Điều trị phẫu thuật lối trước, cắt lọc, lấy hết tổ 

chức hoại tử, ghép xương tự thân, dùng thuốc chống lao. Nhưng phải mặc áo 

cột sống, nằm nghỉ 2 tháng, 2 tháng tiếp theo mặc áo chỉnh hình cột sống. 

 

Hình 1.7. Tổn thương loại II, III theo phân loại của Oguz và cs 

(Nguồn: Oguz và cs 2008 [36]) 
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- Loại III: có tổn thương 1 hoặc 2 tầng đĩa đệm, có gù > 200, có mất vững 

bắt buộc phải chỉnh gù bằng dụng cụ cột sống. Phẫu thuật giải ép, cắt thân đốt 

sống, cố định cột sống lối trước hoặc lối sau hoặc cả 2 lối. Khi phẫu thuật cả lối 

trước và lối sau, tác giả thực hiện phẫu thuật cách nhau 1 đến 2 tuần. 

Như vậy, phân loại này mô tả chi tiết về đặc điểm bệnh học cũng như chỉ 

định phẫu thuật, phân loại IB và II bệnh nhân sau mổ vẫn phải nằm bất động 

và mang áo cột sống 2 tháng gây khó khăn cho sinh hoạt hằng ngày của bệnh 

nhân. Và phân loại này tác giả không đề cập đến tổn thương LCS ở đoạn cổ. 

1.4. Tổn thương giải phẫu bệnh của lao cột sống 

1.4.1. Tổn thương đại thể 

+ Dịch mủ (pus) ở giai đoạn sớm, chất hoại tử nhuyễn (caseous)  xuất hiện 

muộn hơn. Chất hoại tử nhuyễn là nguyên nhân chính gây chèn ép tủy sống.  

+ Xương hoại tử (fragment): thường thấy trong LCS và là nguyên nhân 

gây chèn ép tủy sống. Những mẩu xương lẫn trong khối áp xe, hoặc xương 

hoại tử lẫn xương lành ở thân đốt sống. 

                        

Hình 1.8. Hình ảnh chất hoại tử gây chèn ép tủy sống  

(theo Hodgson và cs 1967 [33]). 

+ Đĩa đệm hoại tử: thường thường đĩa đệm chống lại sự xâm nhập của 

nhiễm trùng, do bị thiểu dưỡng bởi thân đốt sống hoại tử nên đĩa đệm không 

được nuôi dưỡng nên xẹp lại. 

+ Di lệch (subluxation) và trật đốt sống (dislocation): đây là biến dạng 

nặng do hậu quả của lao phá hủy phần trước đốt sống, gây gập góc gọi là gù. 
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Hình 1.9. Hình ảnh đốt sống cổ C7 bị trôi xuống mặt trước đốt sống ngực cao 

ở đoạn cột sống cổ ngực (A); hình ảnh bờ trước đốt sống ngực thấp nằm lên 

mặt trên đốt sống thắt lưng (B). Theo Hodgson và cs 1967 [33]. 

+ Mô viêm hạt (granulation tissues): thường thấy ở trong ống sống 

ngoài màng cứng. 

+ Xẹp đốt sống (Concertina collapse): thân đốt sống bị phá hủy, giảm 

chiều cao bình thường gây ra biến dạng cột sống (gù). 

+ Sự xâm nhập của bệnh vào màng cứng và tủy sống: gần như không 

có báo cáo nào về sự xâm nhập của vi khuẩn lao vào màng cứng và tủy sống 

qua vị trí tổn thương đốt sống.  

+ Áp xe: áp xe chính là tổng hợp của các mô hoại tử, xương chết, huyết 

thanh, và nhiều xác bạch cầu cùng xác vi khuẩn lao. Như vậy tổn thương đại 

thể điển hình của lao là hoại tử bã đậu. 

1.4.2. Tổn thương vi thể lao cột sống 

Mô bệnh điển hình của lao cột sống là nang lao điển hình. Các tế bào 

biểu mô được bao quanh bởi bạch cầu lympho tạo thành dạng nang lao. Có 

chất hoại tử ở trung tâm của nang này. Khi quá trình viêm vẫn tiếp tục, sự phá 

hủy xương lan rộng và tăng hóa lỏng tạo thành áp xe, áp xe chính là tổng hợp 

của các chất hoại tử, xương chết, huyết thanh, và nhiều xác bạch cầu cùng 

A 

B 
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xác vi khuẩn lao. Áp xe cũng có thể được giữ lại ở khoang trước sống, hoặc 

có thể lan dọc theo mô lỏng đi xa hơn ở tam giác cổ trước hoặc sau hoặc dọc 

theo máng cảnh. Đây là đặc điểm mà viêm cấp ở cột sống không có.  

 

Hình 1.10. Nang lao điển hình (nguồn:Casey Bachison và cs [22]) 

 Xu và cs (2018) [37] báo cáo về đặc điểm mô bệnh 110 bệnh nhân lấy 

bệnh phẩm cột sống có tế bào khổng lồ 65,5% và 34,5% chẩn đoán dựa vào 

lâm sàng và hình ảnh trong số 78 bệnh nhân được chẩn đoán lao cột sống. 
 

1.5. Đặc điểm tổn thương giải phẫu của lao cột sống cổ qua một số 

phương pháp chẩn đoán hình ảnh 

Việc ứng dụng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong chẩn đoán 

bệnh cũng như định hướng lối tiếp cận phẫu thuật, mức độ tổn thương cột 

sống, cũng như đánh giá theo dõi sau điều trị. Các phương pháp hình ảnh ứng 

dụng phổi biến như XQ, CLVT, CHT. Ngoài ra, siêu âm có giá trị phát hiện 

các bệnh lý kèm theo lao cột sống cổ như lao hạch, lao màng phổi, lao cột 

sống thắt lưng, đồng thời định hướng sinh thiết xương hoặc chọc hút tổ chức 

áp xe nên ít được ứng dụng trong lao cột sống cổ. Xạ hình xương (các máy 

ghi hình thu tín hiệu như Gamma camera, SPECT, PET) cũng ít đặc hiệu với 

viêm lao, nó chỉ giúp xác định vị trí tổn thương nhiễm trùng và đặc hiệu với 

tổn thương ác tính ở xương [38], [39]. 
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1.5.1. Tổn thương lao cột sống cổ trên phim XQ quy ước 

XQ là xét nghiệm thăm dò phổ biến rất có giá trị giúp đánh giá cột sống 

cổ ở nhiều tư thế khác nhau như chụp tĩnh, chụp động ở tư thế thẳng, nghiêng 

bên, chếch. Tuy nhiên, trong bệnh lý cột sống do viêm, đặc biệt là lao cột 

sống cổ, việc chụp XQ tư thế động rất khó do bệnh nhân thường đau nhiều và 

hạn chế vận động cột sống cổ, nguy cơ của chụp động cao.  

XQ cột sống cổ chuẩn phim thẳng (hình 1.11a) (theo Penning L (1981) [40]: 

 

Hình 1.11. XQ cột sống cổ chuẩn (a. phim thằng; b. phim nghiêng) 

                     Nguồn: từ Penning (1981) [40] 

+ Phát hiện được vẹo cột sống khi góc Cobb đo được > 150. 

+ Mỏm gai ở đường giữa.  

+ Thấy rõ các khớp mỏm móc. 

+ Khối bên ở 2 bên có đường viền mờ do vỏ xương tạo sóng. 

+ Chiều cao bình thường của thân đốt sống. 

+ Các đĩa đệm (khoang gian đốt sống). 

+ Xương sườn I giúp xác định vị trí C7-T1. 

Trên phim XQ cột sống cổ thẳng không cung cấp nhiều thông tin giúp 

ích chẩn đoán như trên phim XQ nghiêng. Đặc biệt trong lao cột sống, khó 

xác định tổn thương trên phim XQ cổ thẳng do có hiện tượng chồng hình. 

a b 



18 

XQ cột sống cổ nghiêng (hình 1.11b): 

+ Thấy được các đốt sống cổ từ C1 – T1. 

+ Trục cột sống cổ là ưỡn, thằng hay gù. 

+ Thân đốt sống là hình chữ nhật cân đối. 

+ Các bờ của thân đốt sống. 

+ Chiều cao của đĩa đệm có thể xác định do thoái hóa hay nhiễm trùng. 

+ Giảm chiều cao đĩa đệm kèm với không có cầu xương, gai xương 

không có bờ hoặc can xi hóa là dấu hiệu kinh điển của bệnh lý thoái hóa. 

- Theo Penning L mô tả 5 đường trên XQ cột sống cổ nghiêng [40]: 

+ Đường đi qua bờ trước các thân đốt sống. 

+ Đường đi qua bờ sau các thân đốt sống. 

+ Đường đi qua bờ sau ống sống. 

+ Đường đi qua các mỏm gai. 

+ Đường mô mềm phí trước. 

 

Hình 1.12. Khoảng mờ bình thường trước sống trên XQ CSC nghiêng  

(theo nghiên cứu của Penning L 1981 [40]) 
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Đặc điểm tổn thương lao cột sống cổ trên XQ quy ước: 

- Ở giai đoạn sớm, phim nghiêng biểu hiện thưa xương từ 30% trở lên ở 

thân đốt sống và tăng mờ mô mềm trước CSC gợi ý đến LCSC [41]. Hẹp 

khoang gian đốt sống (hẹp khe khớp) và bờ sụn tiếp tổn thương (TT) nham 

nhở thấy được sau 2 đến 3 tuần xuất hiện triệu chứng. Bằng chứng phá hủy 

xương đốt sống chỉ thấy được khi TT từ 50% thân đốt sống trở lên. Các biến 

dạng cột sống thường gặp nhưng muộn hơn, khi đốt sống bị phá hủy nhiều. 

Việc phá hủy đốt sống C1, thân C2, lồi cầu chẩm hoặc mỏm răng có thể gây 

di lệch và mất vững nghiêm trọng. Khi có sự phá hủy thân các CSC thấp gây 

biến dạng gù vùng cổ có thể thấy được trên lâm sàng. Dấu hiệu tạo hốc ở bờ 

trước thân đốt sống bị viêm có dấu hiệu TT tạo hốc dưới dây chằng dọc trước. 

Một khối áp xe có canxi hóa cạnh sống ở lao mạn tính rất hiếm thấy [42]. 

- Ngoài ra, XQ còn giúp theo dõi những thay đổi sau mổ, từ sự liền 

xương, các biến chứng của dụng cụ, và tổn thương lao tái phát. 

Như vậy các dấu hiệu tổn thương có thể thấy được trên phim XQ thường 

quy là: mờ trước sống trên phim chụp nghiêng, hẹp khoang gian đốt sống 

(xẹp đĩa đệm), phá hủy thân đốt sống thấy được khi có phá hủy 50% thân đốt 

sống. Xẹp đốt sống gây biến dạng cột sống như gù, vẹo. Ngoài ra, trên XQ 

còn phát hiện vị trí ổ tổn thương lao như cạnh đĩa đệm, trung tâm, trước thân 

đốt sống, và các tổn thương ở các vị trí khác.  

1.5.2. Tổn thương lao cột sống cổ trên phim CLVT  

CLVT mô tả chi tiết cấu trúc đốt sống, thân đốt sống, các cuống, cung, 

gai sau, mỏm ngang, các khớp đốt sống. Trong tổn thương lao, thân đốt sống 

thường bị phá hủy gây xẹp đốt sống, hẹp khoang gian đốt sống, có chất hoại 

tử cạnh sống và có mảnh xương hoại tử trong áp xe hoặc chất hoại tử, có thể 

phát hiện mảnh xương hoại tử trong ống sống. Ngoài ra, CLVT còn phát hiện 

tổn thương ở các thành phần phía sau đốt sống. Từ đó định hướng lối vào 

phẫu thuật điều trị. 



20 

Đặc điểm tổn thương lao cột sống cổ trên phim CLVT: 

- Mô tả chi tiết cấu trúc xương, và giúp phát hiện phá hủy xương sớm 

hơn XQ. Mặc dù, không hiệu quả bằng CHT nhưng CLVT vẫn có thể xác 

định được sự lan tràn của áp xe cạnh cột sống và bóng của mô mềm tăng lên. 

Áp xe cạnh cột sống 2 bên có calci hóa và TT tiêu xương kèm theo mảnh 

xương hoại tử trong mô mềm là đặc điểm bệnh học cơ bản của lao. CLVT mô 

tả chi tiết các khớp đốt sống, cuống sống, và mảnh sống giúp tiếp cận vùng 

tổn thương khi phẫu thuật [43]. CLVT cũng dễ bỏ sót TT nhỏ ở sụn tiếp. 

Chụp CLVT có thể phân biệt được giữa viêm hạt với áp xe do lao dựa vào 

thành của ổ áp xe. Giá trị nữa của CLVT là dẫn đường trong sinh thiết cột 

sống [44], [45]. 

1.5.3. Tổn thương lao cột sống cổ trên phim CHT 

CHT cho biết rất chính xác chi tiết mô mềm, những thay đổi tín hiệu rất 

sớm ở mô xương và tủy sống. CHT cũng mô tả rõ được bệnh ở giai đoạn đang 

hoạt động hay ở giai đoạn đã liền xương cũng như những thay đổi ở tủy sống 

có liên quan đến liệt 2 chi dưới [45], [46], [47]. Theo báo cáo của Jain và cs 

(2012) [48] tổn thương giải phẫu ở cột sống khoảng từ 3 đến 4 tháng mới có 

thể phát hiện được trên phim chụp XQ thường quy cột sống. Tác giả cũng cho 

rằng, CHT có độ nhạy rất cao để phát hiện những tổn thương viêm và giúp 

phát hiện sớm các tổn thương ở xương và mô mềm.  

- Phù tủy xương: là giảm cường độ tín hiệu trên phim chụp T1WI và tăng 

cường độ tín hiệu trên T2WI. Bắt đầu có sự lan rộng của mô xương hoại tử 

đồng nhất. Mô hạt có biểu hiện tín hiệu hỗn hợp, giảm hoặc tăng tín hiệu ở 

T2WI. Hoại tử do thiếu máu biểu hiện bằng phá hủy thân đốt sống là thay đổi 

cường độ tín hiệu thân đốt sống ở cả T1WI và T2WI. Nguyên lý tạo ảnh CHT 

dựa vào tốc độ phóng thích các proton (H+ ), thời gian cần thiết cho sự hồi 

giãn dọc gọi là T1, thời gian cho hồi giãn ngang là T2. Cường độ tín hiệu của 

mỗi loại mô phụ thuộc vào thời gian khôi phục lại từ tính T1 và T2. Điều 
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chỉnh thời gian hồi giãn dọc ta có T1 điều chỉnh (T1W1), điều chỉnh thời gian 

hồi giãn ngang ta có T2 (T2W1). 

- Phá hủy sụn thân đốt sống: biểu hiện bờ của thân đốt sống có sụn bọc 

tổn thương dạng ăn mòn, ranh giới không rõ ràng. Giảm chiều cao thân đốt 

sống là giảm chiều cao trung bình của thân đốt sống so sánh với thân đốt sống 

liền kề không bị tổn thương. 

- Giảm chiều cao đĩa đệm: là giảm chiều cao trung bình đĩa đệm so với 

đĩa đệm liền kề không bị tổn thương. Viêm đĩa đệm là tăng cường độ tín hiệu 

ở đĩa đệm trên T2WI. Biểu hiện xẹp nhân nhày đĩa đệm và hoặc giảm chiều 

cao đĩa đệm trên T1WI. 

- Biểu hiện hoại tử cạnh sống: giảm tín hiệu trên T1WI và tăng cường độ 

tín hiệu trên T2WI kèm theo sự xâm lấn vùng lân cận. Sự can xi hóa thể hiện 

trên CHT là trống tín hiệu ở tất cả các thì chụp.  

- Lan tràn mủ dưới dây chằng dọc trước: sự lan tràn từ vị trí tổn thương 

chính dọc theo dưới dây chằng dọc trước và ngoài màng cứng. 

- Áp xe trong màng cứng: mủ thấy được trong khoang màng cứng biểu 

hiện trên phim CHT là tăng cường độ tín hiệu ở T2WI và giảm cường độ tín 

hiệu ở T1WI. 

- Hẹp ống sống do xâm nhập của tổ chức viêm: trên phim ngang chia ống 

sống làm 4 phần bởi đường 1 đường thẳng đứng dọc chính giữa, 1 đường kẻ 

vuông góc đi qua 2 cuống sống. Sự xâm nhập của tổ chức viêm vào tủy sống 

ở mỗi phần tư lớn hơn 10% gọi là hẹp ống sống trên CHT. 

- Ép rễ thần kinh: bất cứ sự chạm vào rễ thần kinh nào đồng thời với sự 

thiểu hụt tổ chức mỡ bao quanh thần kinh. 

 Tổn thương trên CHT ở giai đoạn lao cột sống đang hoạt động: 

Theo nghiên cứu của Jain và cs (2012), mô tả đặc điểm tổn thương lao cột 

sống ở 49 bệnh nhân được chẩn đoán, tác giả thấy các dấu hiệu chính phát hiện 
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trên CHT như phù tủy xương, xẹp đĩa đệm, sự xâm nhập của chất hoại tử, mủ ở 

dưới dây chằng dọc, xẹp đốt sống, áp xe ngoài màng cứng, tổn thương dạng ăn 

mòn vỏ xương phần tiếp xúc với sụn tiếp có tỉ lệ 83% [48], [49]. 

Báo cáo của Modic MT và cs [50] về độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chẩn 

đoán chính xác của CHT ở LCS lần lượt là 96%, 92%, 94% và nhiều tác giả 

khác báo cáo kết quả tương tự [47], [51]. 

+ Khối áp xe có nhiều ngăn, có canxi hóa ở thành sau họng và vùng cạnh 

cột sống với thành dày, không có bờ rõ ràng và có mảnh xương chết là đặc 

điểm điển hình của lao. Khối áp xe cạnh cột sống, ngoài màng cứng, trong 

xương thấy rõ kiểu phù, tăng độ tương phản. Tăng độ tương phản cũng có thể 

phân biệt viêm hạt biểu hiện tăng thuần nhất với áp xe chỉ có tăng ở rìa [52]. 

+ Khi có liền xương và theo dõi điều trị thì dấu hiệu liền xương là tăng 

cường độ tín hiệu ở T1W do kết quả của việc thay thế xương bị nhiễm trùng 

bằng tủy mỡ bình thường của xương [48]. 

 

Hình 1.13. CHT có thể phát hiện sớm tổn thương lao 

A. XQ cổ nghiêng BN nam 30 tuổi có triệu chứng đau CSC nhưng không 

phát hiện TT; B và C. MRI ở T1 và T2 không phát hiện điểm TT nào; D. Hình 

ảnh thoái hóa mỡ chỉ ra TT lao sớm ở thân C5 

Nguồn: Casey, Bachison và cs (2015) [22] 
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Hình 1.14. CHT có thể phân biệt giữa áp xe và viêm hạt 

A. Ở T2W chỉ ra mô viêm trước sống và ngoài màng cứng đoạn cổ ngực. 

B. Gadolinium (tiêm thuốc) chỉ ra mô hạt ở cả trước và ngoài màng cứng. 

Áp xe nằm giữa mô hạt này (Nguồn: Casey, Bachison và cs (2015) [22]) 

 

Hình 1.15. Hình ảnh XQ của 3 loại TT thân đốt sống 

 A. TT phía trước thân đốt sống C4, đĩa đệm chưa TT và thân đốt sống 

chưa xẹp; B. TT cạnh đĩa đệm điển hình phá hủy xương C5C6; C. TT trung 

tâm, phá hủy hoàn toàn thân đốt sống C4 gây gù cấp tính. Tăng khoảng mô 

mềm trước sống là đặc điểm chung của các TT này (Nguồn: Casey Bachison 

và cs [22]).  

- Alavi và cs (2010) [53] báo cáo 56 ca lao cột sống, 20 (30.4%) có tiền 

sử điều trị lao phổi trước đó. Chandra và cs [54] báo cáo có 22,9% mắc lao 

phổi kèm theo với lao cột sống. 
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1.5.4. Siêu âm và lao cột sống cổ 

Siêu âm 2D hoặc 3D rất có giá trị trong lao cột sống thắt lưng, lao hạch 

vì dễ thực hiện phát hiện áp xe cơ thắt lưng chậu là hình ảnh loãng âm trong ơ 

thắt lưng chậu. Ở lao cột sống cổ, ứng dụng siêu âm để định hướng kim sinh 

thiết xương, áp xe ở cơ dài cổ [55]. Qu Jin Tao và cs ứng dụng siêu âm để 

phát hiện áp xe cạnh sống [56]. Tuy nhiên, siêu âm không đánh giá mức độ 

phá hủy xương nên siêu âm ít được ứng dụng trong lao cột sống cổ vì đã có 

CLVT và CHT đủ để đánh giá.  

1.5.5. Xạ hình xương với chẩn đoán lao cột sống 

Xạ hình xương giúp phát hiện và định vị vị trí tổn thương nhất là các tổn 

thương ác tính của hệ xương nhưng gần như không đặc hiệu trong tổn thương 

viêm. Vì vậy, ít được ứng dụng trong chẩn đoán lao cột sống [39]. 

1.5.6. Cơ sinh học cột sống cổ 

Cột sống cổ là một cấu trúc cơ học có tính chịu lực cho phép chuyển 

động theo 6 phương khác nhau. Nguyên lý các chuyển động này là cúi/ưỡn; 

xoay quanh trục và nghiêng bên, cùng với sự dịch chuyển trước sau (hình 

1.19). Theo [57] cột sống cổ cao (C0-C1-C2) chiếm 50% chức năng xoay, 

ngược lại cột sống cổ thấp (C3-C7) chiếm 80% chức năng cúi/ưỡn. 

 

Hình 1.16. Hình minh họa cột sống cổ chuyển động theo 6 phương khác nhau. 
(theo Tan, LA và cs (2017) [57]) 
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Cột sống cổ hoạt động trong vùng hằng định, do đó tiêu thụ rất ít năng 

lượng của các cơ cạnh sống nhưng yêu cầu phải có hiệu quả của lực đàn hồi 

do các cơ, các mô quanh cột sống. Như vậy sự chuyển động của cột sống cổ 

được kết hợp cả vùng hằng định và vùng đàn hồi gọi là biên độ chuyển động 

của cột sống ký hiệu là ROM (Range of motion) [57].  

Theo nghiên cứu của Swartz và cs (2005) biên độ chuyển động vật lý 

của cột sống cổ ROM (Range of motion) khoảng: cúi 900; ưỡn 700; nghiêng 

bên 20 – 400; xoay sang mỗi bên đến 900 [58]. 

1.5.7. Các cách đo biến dạng cột sống cổ 

Cột sống cổ bình thường C1-C7 là góc ưỡn. Theo Ames và cs (2015) 

[59], Tan Lee và cs (2017) [57] đã tổng kết có 4 cách đo góc cột sống cổ (CL) 

phổ biến nhất là: đo theo phương pháp Cobb (mCM) được ứng dụng nhiều 

nhất, đo theo phương pháp đường vật lý của Jackson (JPS), phương pháp 

đường tiếp tuyến sau của Harrison (HPT), và phương pháp Ishihar. 

 

 

Hình 1.17. Trên XQ cột sống cổ nghiêng chỉ ra 4 cách đo góc phổ biến: đo 

theo phương pháp Cobb (A); theo phướng pháp đường vật lý của Jackson 

(B); phương pháp đường tiếp tuyến sau của Harrison (C); phương pháp 

Ishihara (D) (Theo Tan Lee và cs (2017) [57]).  
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+ Theo phương pháp mCM (modifier Cobb method): kẻ 2 đường dọc 

theo bờ dưới thân đốt sống C2 và C7. Sau đó kẻ 2 đường thẳng sao cho mỗi 

đường vuông góc với 1 đường trên, nơi gặp nhau của 2 đường kẻ này là góc 

ưỡn cột sống cổ (hình 1.1 A). Cách đo này được ứng dụng phổ biến nhất vì dễ 

thưc hiện. 

Janusz và cs (2016) [60] mô tả 44 XQ cột sống cổ nghiêng của người 

tình nguyện không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, đo bằng 3 phương pháp 

(mCM), JPT, và HPT cho kết quả góc ưỡn cột sống cổ C2-C7: -10,50 ± 13,90 ; 

-17,50 ± 15,60 ; và -17,70 ± 15,90  tương ứng với mCM; JPT; HPT. 

Hardacker JW và cs [61] nghiên cứu hình ảnh XQ cột sống cổ 100 người 

tình nguyện không có triệu chứng về tủy cổ, rễ thần kinh cũng như các biến 

dạng ở cột sống cổ. Tác giả kết luận, góc ưỡn nhiều nhất ở tầng C1-C2 và 

những thay đổi góc ưỡn cột sống cổ có mối liên quan nghịch với thay đổi trục 

cột sống ngực. Cũng theo tác giả Hardacker và cs, góc ưỡn bình thường C1 – 

C7 đo được trung bình là -39,40  ± 9,50  và 77% góc ưỡn này là ở C1-C2, trong 

khi tầng C3 - C7 chỉ là 23%. 

Iyer và cs (2016) cũng đo góc ưỡn cột sống cổ trên XQ thường quy 

nghiêng ở 120 người tình nguyện không có triệu chứng chèn ép thần kinh, 

góc ưỡn C2-C7 trung bình là -12,20  [62]. 

Theo Lee và cs [63] kết quả đo góc C2 - C7 cũng tương tự -9,90  và tác giả 

chia góc bình thường CSC làm 2 loại: loại ưỡn khi góc Cobb < -100, loại thẳng 

góc Cobb từ -100 đến 00. Góc Cobb được gọi là gù khi giá trị của nó > 00.  

1.5.8.  Phân loại biến dạng cột sống cổ 

Có nhiều cách phân loại biến dạng cột sống cổ khác nhau dựa trên phim 

XQ cột sống cổ chuẩn, trên CLVT, trên CHT cho các bệnh cột sống do thoái 

hóa, do chấn thương, do các bệnh lý viêm, nhiễm trùng và ung thư. Nhưng 

cách phân loại của Tan, L.A và cs [57] dựa trên XQ cột sống cổ chuẩn được 

ứng dụng phổ biến hơn:  
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1) CL (cervical lordosis): góc ưỡn cột sống cổ chia 3 mức độ: 

+ Độ 0: CL < -100 là góc bình thường. 

+ Độ 1: CL -100 – 00 là góc thẳng. 

+ Độ 2: CL > 00 là góc gù. 

2) C2-C7 SVA (sagittal vertical axis C2-C7): trục đứng dọc C2-C7 chia 

3 độ: để đánh giá độ mất vững cột sống cổ, ứng dụng nhiều trong chấn thương 

cột sống: 

+ Độ 0: C2-C7 SVA < 4cm. 

+ Độ 1: C2-C7 SVA 4 - 8cm. 

+ Độ 3: C2-C7 SVA > 8cm. 

 

Hình 1.18. Cách đo biến dạng C2-C7 SVA trên XQ 

(theo Tan, L.A và cs (2017) [57]) 
 

3) CBVA (chin-brow vertical angle):  

Chia 3 mức độ để đánh giá mức độ biến dạng cột sống cổ. Có thể đo 

trên bệnh nhân tư thế đứng thẳng hoặc đo trên phim chụp XQ toàn cơ thể 

tư thế đứng. 
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Hình 1.19. Hình ảnh 1 bệnh nhân biến dạng gù cột sống cổ dựa trên cách đo 

CBVA. (theo Tan, L.A và cs (2017) [57]) 

+ Độ 0: CBVA từ 10 – 100  

+ Độ 1: CBVA từ -100 – 00 hoặc 110 – 250  

+ Độ 2: CBVA < -100 hoặc > 250  

Nguồn: từ Tan, L.A và cs (2017) [57]. 

+ C2-C7 SVA: đo bằng cách kẻ đường ngang giữa 2 đường thằng đi qua 

giữa thân C2 và góc sau trên thân C7 trên XQ CSC nghiêng (hình 1.23) 

 
Hình 1.20. Cách đo trục đứng dọc C2-C7 SVA  

(nguồn: từ Ames và cs 2015) [59] 
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Smith và cs (2013) đánh giá 56 bệnh nhân có hội chứng tủy cổ có mối 

tương quan giữa C2-C7 SVA và mJOA [64]. 

Tang và cs (2012) chỉ ra mối tương quan giữa cân bằng cột sống và chất 

lượng cuộc sống. Ở ngưỡng 4 cm có mối tương quan mức trung bình về mất 

chức năng cột sống cổ dựa vào chỉ số NDI (Neck Disability Index). Có 3 mức 

độ như sau: với “0” tương ứng C2-C7 SVA < 4 cm; “1” tương ứng C2-C7 

SVA 4-8 cm và “2” tương ứng C2-C7 SVA > 8 cm. 

Theo nghiên cứu của Passias và cs 2018 [65], biến dạng cột sống cổ 

được định nghĩa là: góc gù C2-C7 > 100; góc vẹo C2-C7 > 100; lệch trục đứng 

dọc SVA > 4cm hoặc CBVA > 250. Góc ưỡn C2-C7 gọi là gù khi > 00.    

1.5.9. Biến dạng cột sống cổ do lao 

LCS 98% tổn thương ở thân đốt sống [48], sự phá hủy thân đốt sống từ 

từ dẫn đến xẹp đốt sống, khi đốt sống bị hoại tử, đĩa đệm liền kề bị thiểu 

dưỡng do không được thẩm thấu chất dinh dưỡng nên cũng bị hoại tử và xẹp 

đĩa đệm gây lên gù cột sống. Biến dạng gù thường gặp nhất trong lao cột sống 

và cũng được Percival Pott mô tả đầu tiên năm 1779. Vẹo cột sống cổ có thể 

kèm theo do tổn thương thân đốt sống lệch sang bên phải hoặc bên trái gây 

nên vẹo kèm theo với gù cột sống. Góc vẹo thường ở mức nhẹ (< 150) [66]. 

Biến dạng gù vùng và biến dạng của toàn bộ cột sống cột sống cổ (CL) 

có thể đánh giá độc lập. Có thể gù vùng cột sống cổ nhưng góc của cột sống 

cổ (CL) vẫn bình thường [67]. 

1.6. Chẩn đoán lao cột sống cổ 

Chẩn đoán xác định lao cột sống cần có bằng chứng vi khuẩn lao qua 

sinh thiết nuôi cấy hoặc mô bệnh có viêm lao. Tuy nhiên, lao cột sống cũng 

như lao ngoài phổi việc tìm kiếm bằng chứng vi khuẩn không phải lúc nào 

cũng thực hiện được [1]. Vì vậy có thể dựa vào một số đặc điểm sau để chẩn 

đoán bệnh: đau và hạn chế vận động cột sống cổ, co cứng cơ giật cơ cạnh 

sống, gù cột sống, liệt 2 chi dưới hoặc tứ chi, rối loạn cơ tròn bàng quang, XQ 
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như: giai đoạn sớm: dấu hiệu thưa xương, tổn thương dạng ăn mòn. Ở giai 

đoạn muộn hơn có biểu hiện xẹp đốt sống, xẹp đĩa đệm, gù cột sống cổ, tăng 

mờ trước cột sống. Trên CLVT: phát hiện vị trí và mức độ phá hủy thân đốt 

sống, tổn thương dạng tiêu xương, bờ của ổ tiêu xương, có mảnh xương hoại 

tử trong áp xe hoặc chất hoại tử, biến dạng cột sống, các tổn thương phía sau 

đốt sống. Trên CHT: dấu hiệu sớm nhất là phù tủy xương biểu hiện ở tăng tín 

hiệu trên T2W1 và giảm tín hiệu ở T1W1. Muộn hơn có biểu hiện xẹp đĩa 

đệm, xẹp thân đốt sống, và có áp xe hoặc chất hoại tử ở các vị trí như cạnh 

sống, ngoài màng cứng, trong thân đốt sống, trước sống [3], [22], [49]  [68], 

[69], [5], [70]. 

1.7. Điều trị lao cột sống 

Lao cột sống, bệnh chủ yếu điều trị nội khoa bằng thuốc chống lao khi 

được chẩn đoán sớm.  

1.7.1. Điều trị nội khoa 

Bệnh lao cột sống do vi khuẩn lao. Vì vậy điều trị bằng thuốc kháng sinh 

chống lao là cơ bản và tận gốc nhiễm trùng với mục đích phòng hoặc điều trị 

liệt thần kinh và biến dạng hoặc mất vững cột sống. Không giống như lao 

phổi điều trị phác đồ ngắn ngày là 6 tháng. Lao cột sống cũng như lao xương 

khớp nói chung, việc điều trị thuốc chống lao đều phải kéo dài từ 12 đến 18 

tháng theo nhiều tác giả báo cáo vì thuốc kháng sinh ngấm vào mô xương 

theo đường máu kém hơn ở phổi, hơn nữa tỉ lệ lao kháng thuốc đang gia tăng 

nên việc điều trị ngày càng khó. Có thể bắt đầu trước hoặc sau phẫu thuật nếu 

được chẩn đoán bệnh. Các thuốc chống lao dòng 1 là streptomycin, isoniazid, 

rifampicin, pyrazynamid và ethambutol [2], [71]. Yilmaz và cs (1999) đã điều 

trị và đề nghị phác đồ điều trị lao 9 tháng (2SRHZ/7RH); Mehta và Bhojraj 

(2001) phác đồ 9 tháng (2RHZE/4RHE/6RH); Govender và Kumar (2001) 

phác đồ 12 tháng (12RHZE); Sundararaj và cs (2003) phác đồ 18 tháng 
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4RHEZ/14RHE. Theo Moon và cs (2014) [1] không có công thức duy nhất 

nào cho điều trị lao cột sống, nhưng liệu pháp đa thuốc luôn tốt hơn điều trị 

đơn thuốc chống lao. Bhandari và cs (2014) nghiên cứu 38 BN LCSC chỉ điều 

trị nội khoa tác giả kết luận, khi đã có áp xe và chèn ép tủy có biểu hiện liệt thì 

kết quả phục hồi kém, tác giả đề nghị can thiệp phẫu thuật sớm khi có áp xe và 

biến chứng thần kinh [69]. Tại Việt Nam, điều trị lao xương khớp, lao màng 

não phác đồ 12 tháng (2RHEZ/10RHE) trên toàn quốc theo phác đồ của 

chương trình chống lao Quốc gia.  

1.7.2. Điều trị phẫu thuật 

Phẫu thuật điều trị lao cột sống cổ với mục đích cắt lọc sạch tổ chức hoại 

tử để giải ép thần kinh, tủy sống và tạo hình lại biến dạng cột sống do di 

chứng của bệnh [15], [72-74]. 

Chỉ định mổ điều trị LCS theo Anil K [75] khi có các biến chứng thần 

kinh trong quá trình điều trị bảo tồn hoặc không cải thiện chức năng thần kinh 

sau điều trị bảo tồn 3 đến 4 tuần hoặc liệt dần thần kinh. Nếu LCS có gù nặng 

dần và TT trên 2 đốt sống nên chỉ định mổ giải ép tủy và chỉnh gù sớm. Mặc 

dù điều trị bằng thuốc chống lao là cơ bản trị tận gốc nhưng chưa đủ vì điều 

trị nội khoa không chỉnh được gù cột sống, không phòng được biến dạng tiến 

triển, và liệt thần kinh chèn ép cơ học do chất hoại tử hoặc mảnh xương chết. 

Chỉ định phẫu thuật điều trị LCSC trong những trường hợp sau [76]: 

+ Liệt thần kinh nặng và cấp tính. 

+ Gù CSC do TT phá hủy toàn bộ thân đốt sống gây chèn ép tủy do gù. 

+ Mất vững CSC do di lệch hoặc trật khớp đe dọa chấn thương tủy sống. 

+ Áp xe lớn thành sau họng chèn ép gây khó thở, nuốt vướng, khàn 

giọng [77-79]. 

+ Kém cải thiện lâm sàng và hình ảnh sau điều trị thuốc 6 đến 8 tuần [75]. 

+ Cần lấy mô làm xét nghiệm chẩn đoán khi không sinh thiết dưới cắt 

lớp vi tính được [80]. 
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+ Cần vận động sớm ở BN nguy cơ biến chứng khi phải bất động lâu. 

Các kiểu phẫu thuật tùy thuộc vào vị trí bệnh ở CSC cao hay thấp và có ở 

nền sọ không [15]. 

1.7.3.  Phẫu thuật điều trị lao cột sống cổ cao (C1-C2) 

Khi không mất vững, chèn ép tủy ở cột sống cổ cao có thể chỉ điều trị 

nội khoa bằng thuốc chống lao đồng thời với bất động, nghỉ ngơi. Khi LCSC 

cao có di lệch hoặc trật khớp nhưng không có biến chứng liệt thần kinh, sự di 

lệch nên được nắn chỉnh trước bằng kéo dãn, sau khi được kéo giãn hiệu quả, 

nên thực hiện mổ cố định cột sống C0 - C1 - C2 lối sau. Nếu biểu hiện liệt 

thần kinh nặng hoặc tiến triển, có chỉ định mổ giải ép tủy và nắn chỉnh trục 

cột sống. Nếu biểu hiện mất vững nặng hoặc phá hủy cả C1 và C2, chỉ định 

mổ cố định cổ chẩm [81], [82].  

1.7.4. Phẫu thuật điều trị lao cột sống cổ thấp 

LCSC thấp khi chưa có biến chứng chèn ép thần kinh, biến dạng cột 

sống, ở giai đoạn IA theo phân loại GATA 2008, chỉ định điều trị nội khoa 

[83]. Southwick – Robinson [84], mô tả đường vào cổ trước khi phẫu thuật 

cắt thân đốt sống cùng đĩa đệm và để lại khoảng trống giữa 2 thân đốt sống 

cần phải ghép xương tự thân hoặc đặt lồng titan. Oga M và cs (1993), Moon 

MS và cs (2014)  đã chứng minh đặt lồng titan ở LCS đang hoạt động an toàn 

và hiệu quả mà không sợ bệnh nặng lên [1], [85]. Ưu điểm lồng titan vừa 

nâng đỡ cột sống, vừa làm vững cột sống phòng biến dạng và cho phép các 

phương pháp chẩn đoán hình ảnh thăm khám được dễ dàng sau mổ [86]. Cố 

định cột sống lối sau chỉ định ở những BN có phá hủy thân đốt sống nặng, cắt 

1 hoặc nhiều thân đốt sống cần ghép mảnh ghép dài và ở BN có viêm nhiều 

đốt sống, phá hủy đốt sống ở cả 3 cột trước giữa và sau, ở BN chất lượng 

xương ghép kém, và bệnh loãng xương kèm theo [87]. 

 Theo Jain và cs (2010) nếu chỉ mổ lối sau đơn thuần cho TT lao phía 

trước cột sống là chống chỉ định vì không vào được ổ TT lao, không lấy được 

hết tổ chức hoại tử dễ gây biến chứng rò mủ kéo dài sau mổ, mặt khác lại phải 
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cắt đi phần xương lành như gai, cung sau, các dây chằng liên gai, là phần làm 

cột sống vững ở phía sau [88].  

1.7.5. Bệnh lao các phần xương nền cổ 

Đây là tổn thương hiếm gặp. Khi lao phá hủy khối bên C1 hoặc lồi cầu 

chẩm vùng nền sọ và chèn ép tủy vùng cổ chẩm do di lệch mỏm nha. Nắn 

chỉnh và kéo giãn trước khi mổ. Chỉ định mổ lối sau cố định nẹp vít cổ chẩm. 

Khi đã nắn chỉnh ổn định cần mổ cả 2 lối trước cắt mỏm nha và giải ép tủy cổ 

chẩm kết hợp với mổ cố định cổ - chẩm lối sau [89], [90]. 

1.7.6. Phẫu thuật vào lối cổ sau điều trị lao cột sống 

Trong lao cột sống, 98% tổn thương lao ở thân đốt sống. Jain và cs (2002) 

[15] cho rằng phẫu thuật laminectomy đã được bỏ vì những tổn thương thần 

kinh, mất vững cột sống, do cắt đi phần xương lành trong khi phần xương bệnh 

gây chèn ép màng cứng lại từ phía trước, đồng thời vào lối sau rất khó mở rộng 

trường mổ để cắt nhiều thân đốt sống. Vì vậy vào lối cổ trước thường được ứng 

dụng nhiều [89].  Phẫu thuật lao cột sống vào lối cổ sau được chỉ định trong 

một số trường hợp như [91]: TT lao các thành phần phía sau đốt sống gây chèn 

ép tủy, hoặc khi có TT lao phá hủy nhiều thân đốt sống gây mất vững, có chỉ 

định vào lối sau cố định, nắn chỉnh gù, làm vững cột sống [5] kết hợp với cắt 

thân đốt sống lối trước. Chỉ định mổ vào lối sau trong các bệnh lý khác ngoài 

lao như: đau lan kiểu rễ do bệnh cột sống, bệnh lý tủy sống, mất vững cột sống 

do viêm khớp yếu tố thấp, thoái hóa nhiều tầng đốt sống, biến dạng cột sống, 

gãy CSC, gãy mỏm nha, ung thư [92]. 

Một số chỉ định mổ lối sau LCSC [1], [93]: 

+ Liệt thần kinh do ép tủy từ phía sau từ áp xe hoặc viêm hạt. 

+ Liệt thần kinh chèn ép tủy do lao khu trú ở phía sau cột sống. 

+ Kết hợp với mổ lối trước ở TT cả 3 cột của đốt sống. 

+ Khi mổ lối trước cắt nhiều thân đốt sống, phá hủy xương lớn, loãng 

xương, và cố định lối trước không đủ chắc. 
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1.7.7. Phẫu thuật vào lối cổ trước điều trị lao cột sống 

Về chỉ định phẫu thuật vào lối cổ trước theo Chandra S.P. và cs (2013) 

[54] báo cáo 50 bệnh nhân lao cột sống cổ có chỉ định phẫu thuật trong đó 2 

bệnh nhân tổn thương cung sau chỉ định mổ cắt cung dẫn lưu áp xe không cố 

định bằng dụng cụ cột sống, 32 bệnh nhân mổ cắt thân đốt sống và đặt nẹp cổ 

trước, 8 bệnh nhân mổ cắt thân đôt sống đặt lồng không kéo giãn và có cố 

định cột sống cổ lối sau 

1.7.7.1.  Phẫu thuật dẫn lưu áp xe, nạo viêm lối cổ trước: 

Có tỉ lệ khoảng 20% [54] bệnh nhân có tổn thương đốt sống kiểu ăn mòn 

nhiều đốt sống liên tiếp, không xẹp thân đốt sống, không biến dạng cột sống, 

và chỉ có nhiều áp xe lan tràn cạnh sống, cơ dài cổ. Với tổn thương này, 

thường gặp ở người trẻ tuổi < 15 tuổi. Thể bệnh này  là loại IB theo phân loại 

GATA 2008 [36] chỉ định phẫu thuật nạo viêm, dẫn lưu áp xe.  

1.7.7.2.  Phẫu thuật nạo viêm, ghép xương tự thân lối cổ trước: 

Phương pháp mổ này được Hodgson mô tả đầu tiên từ 1956 [94] với báo 

cáo 8 bệnh nhân trong số 412 bệnh nhân mổ lối trước cột sống, và là loại II 

theo phân loại của GATA 2008 [36] cải thiện liệt tốt và tỉ lệ liền xương cao 

94% [2]. Tuy nhiên, do không được cố định cột sống bằng nẹp cổ trước hoặc 

lồng titan nên bệnh nhân phải nằm bất động lâu sau mổ từ 6 – 8 tuần, gây 

nhiều phiền toái cho người bệnh đồng thời khả năng chỉnh biến dạng cột sống 

cũng hạn chế [95]. Chỉ định trong những trường hợp cắt một phần mỗi thân 

đốt sống, hoặc chỉ cắt phần đĩa đệm và endplate để tránh di lệch mảnh xương 

ghép hoặc hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn.  

Tuy nhiên, phương pháp này ngày nay rất ít được sử dụng vì nguy cơ di 

lệch mảnh xương ghép cao, bệnh nhân phải nằm bất động lâu đến 3 tháng. 

1.7.7.3.  Phẫu thuật nạo viêm, ghép xương, nẹp cổ trước: 

Phẫu thuật này hiện nay vẫn được nhiều tác giả ứng dụng vì nó đạt được 

mục đích giải ép tủy, cắt thân đốt sống phần tổn thương cùng với đĩa đệm 
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hoại tử, hạn chế cắt toàn bộ đốt sống, sau đó ghép xương và đặt nẹp cổ trước 

cố định. Tuy nhiên, còn hạn chế khi cắt nhiều thân đốt sống và cột sống vẫn 

gù tiến triển sau nhiều năm. He và cs (2014) [3] báo cáo phẫu thuật 25 bệnh 

nhân lao cột sống cổ thấp (C3-C7) ghép xương tự thân và đặt nẹp cổ trước, 

góc gù trung bình trước mổ 15,480, góc gù trung bình sau mổ - 4,80 và mức 

độ liệt loại E 19/25 bệnh nhân, D 6/25 theo thang điểm Frankel ở lần khám 

cuối cùng. 

 

Hình 1.21. Liền xương 6 tháng sau mổ C6 - C7 trên phim XQ  

(Nguồn: He và cs (2014) [3]) 

Kỹ thuật này được ứng dụng phổ biến cuối thế kỷ XX.   

1.7.7.4.  Phẫu thuật đặt lồng titan không kéo giãn (NETC) lối cổ trước: 

Lồng titanium ban đầu được ứng dụng để hàn liên thân đốt sống, từ 

những năm 80 thế kỷ XX bởi G.Bagby và Kulish. Ngày nay được ứng dụng 

nhiều loại bệnh cột sống khác nhau. Ưu điểm phòng được gù tiến triển, bệnh 

nhân được vận động sớm sau mổ. Tuy nhiên có một số hạn chế như chỉnh gù 

kém hơn, dễ biến chứng do di lệch lồng. Theo báo cáo của Yu Chen và cs 

[96], trong 57 bệnh nhân di lệch lồng nặng (> 3mm) 36 bệnh nhân (63,2%) di 

lệch nặng khi cắt 2 thân đốt sống cổ. 
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Đặt lồng titanium trực tiếp vào ổ tổn thương lao sau khi cắt lọc, dẫn lưu, 

lấy hết xương hoại tử ở lao cột sống và viêm mủ cột sống có hiệu quả liền 

xương, làm vững cột sống, lập lại cân bằng trục cột sống, phòng gù tiến triển. 

Đồng thời lồng titanium thay thế việc phải cắt 1 đoạn xương mào chậu dài 

[97-101]. Oga và nhiều tác giả khác [85] đã báo cáo về nguy cơ khi đặt dụng 

cụ kim loại ở LCS đang hoạt động, họ thông báo không có ca nào trong 11 

BN mổ lối sau cố định cột sống bằng nẹp vít và mổ lối trước giải ép tủy, cắt 

lọc và hàn xương liên thân đốt bị nhiễm trùng dai dằng hoặc tái phát, không 

có biến dạng gù sau mổ. Tác giả cũng đánh giá độ kết dính của vi khuẩn lao 

và tụ cầu vàng với thép không rỉ. Ở tổn thương do tụ cầu có 1 lớp màng rất 

dày bao phủ quanh dụng cụ cột sống, gọi là biofilm. Ngược lại, ở vi khuẩn 

lao, lớp này rất mỏng và ít nên họ đã kết luận việc đặt dụng cụ nẹp vít cột 

sống lối sau không liên quan đến việc bệnh kéo dài hoặc tái phát của nhiễm 

trùng lao cột sống. 

1.7.7.5.  Phẫu thuật đặt lồng kéo giãn (ETC) lối cổ trước: 

Phẫu thuật cắt thân đốt sống, giải ép tủy và đặt lồng kéo giãn ứng dụng 

từ năm 2003 bước đầu cho kết quả tốt, chỉnh được gù tốt hơn, ít di lệch và ít 

biến chứng do dụng cụ gây ra [7], [102], [103], [104], [105]. 

Khi nghiên cứu về tính cơ sinh học của lồng kéo giãn so với lồng không 

kéo giãn của Kandziora và cs (2003) [10] đã kết luận không có sự khác biệt 

có ý nghĩa thông kề về tính cơ sinh học giữa 2 hoại lồng này nhưng loại lồng 

kéo giãn có hiệu quả trong chịu lực, cứng hơn so với ghép xương tự thân khi 

chuyển động xoay cổ và hạn chế tổn thương thần kinh nặng khi theo dõi kết 

quả lâm sàng với thời gian dài. 
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Hình 1.22: Loại lồng không kéo giãn (A) và lồng kéo giãn (ETC) (B)  

theo Kandziora và cs (2003) [10] 

Nghiên cứu này cũng có kết quả tương tự nghiên cứu của Anil Jain và cs 

[106]. Nếu chỉ mổ lối sau nẹp vít cố định, cắt cung sau đốt sống, mở đường 

dẫn lưu từ sau ra trước để dẫn lưu mủ thì sẽ không làm sạch được ổ TT lao, 

các phần hoại tử, nhất là xương hoại tử chưa được cắt đến xương lành do đó 

khó dẫn lưu ra được và quá trình viêm vẫn tiếp tục hậu quả rò mủ qua vết mổ 

kéo dài, và toác vết mổ nguy cơ lỏng vít cao đồng thời rất khó liền xương. 

Với mổ chỉ vào cột sống lối sau cố định nên chỉ định ở BN TT 1 khoang gian 

đốt sống, chất hoại tử khu trú khoang gian đốt sống và các lao cột sống không 

điển hình có TT cung sau [107]. Tỉ lệ chèn ép tủy do lao CSC trên 40% và tỉ 

lệ này còn cao hơn nhiều ở người lớn. 

Nigro và cs (2017) [8] báo cáo 1 BN LCSC C4-5, cắt thân đốt sống sau đó 

đặt lồng kéo giãn (ETC) kết quả chỉnh gù tốt, bệnh nhân vận động sớm sau mổ. 

A B 
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Hình 1.23. XQ (A), CHT (B) trước mổ và CLVT(C) sau mổ đặt lồng kéo giãn 

                                   (Nguồn: từ Nigro và cs [8]) 

1.8. Thực trạng điều trị lao cột sống cổ ở Việt Nam 

Bệnh lao đã được nghiên cứu ở Việt Nam từ rất sớm trong thời kỳ Pháp 

thuộc, tuy nhiên các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào lao phổi vì bệnh phổ 

biến là lao phổi. Lao cột sống và lao xương khớp nói chung thường xuất hiện 

với tỉ lệ rất thấp tại các bệnh viện chấn thương chỉnh hình nên các báo cáo với 

số lượng bệnh nhân lớn rất ít, thường là ca bệnh nên còn nhiều tranh cãi về 

cách điều trị phẫu thuật có kết xương hay không, có đặt lồng titanium ở lao 

đang hoạt động hay không và chỉ định lựa chọn chỉ định từng loại phẫu thuật 

khác nhau cho phù hợp chưa được thống nhất. Việc theo dõi bệnh nhân cũng 

khó khăn do phải điều trị thuốc chống lao dài ngày, ở các tuyến khác nhau. Vì 

bệnh lý nhiễm trùng nên thầy thuốc có khi e ngại, không muốn can thiệp trực 

tiếp vào ổ nhiễm trùng, sợ nhiễm trùng lan rộng nên BN có quá trình điều trị 

kéo dài, tốn kém, có khi phải mổ nhiều lần. Các tác giả đã mổ giải ép tủy lối 

trước như Phạm Văn Biểu (1959), Đỗ Mạnh Nghiêm (1970), Hoàng Tiến Bảo 

(1980), Võ Văn Thành (1981, 1990), Trần Tấn Phát (1981) cho kết quả khỏi 

bệnh nhưng chưa khắc phục được biến dạng cột sống, bệnh còn diễn biến kéo 

dài, có nhiều biến chứng như không liền xương, lỏng dụng cụ cố định, BN 

nằm lâu, dễ di lệch mảnh ghép, gãy mảnh ghép, gù tiến triển làm BN giảm 

sức lao động, rò mủ từ vết mổ kéo dài [108]. Mặt khác, các triệu chứng của 

lao cột sống thường âm thầm, gần như không biểu hiện, đôi khi BN thấy gù 

A B C 
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lưng, hạn chế vận động và đến khám và phát hiện ra bệnh. Nghiên cứu về đặc 

điểm lâm sàng gặp rất nhiều khó khăn, BN nhập viện không nhiều ở các bệnh 

viện không chuyên ngành lao, các báo cáo này thường là ca bệnh và gắn liền 

với mổ giải ép cắt cung sau đốt sống, có thể kèm theo nẹp vít cố định nhưng ổ 

bệnh ở thân đốt sống vẫn còn hoạt động, quá trình viêm vẫn tiếp tục mặc dù 

bệnh nhân được dùng thuốc chống lao, sau vài tuần lại xuất hiện rò mủ sau đó 

lỏng dụng cụ cố định.  

Mổ theo phương pháp của Hodgson 1960 [2] thời kỳ đầu áp dụng ở nước 

ta còn nhiều nghi vấn vì vấn đề sinh học ghép xương ở ổ nhiễm trùng khó liền 

xương, đặt dụng cụ sợ bị đào thải dụng cụ, thiếu phương tiện mổ, thiếu dụng 

cụ kết xương…  

Võ Văn Thành (1995) báo cáo điều trị phẫu thuật lao cột sống dùng 

lối vào trước theo phương pháp của Hodgson. Cho kết quả phục hồi liệt tốt, 

khỏi bệnh cao tuy nhiên BN khó trở lại lao động như bình thường, chỉnh gù 

hạn chế [109]. 

Phẫu thuật 2 lối vào trước và sau, 2 lần phẫu thuật cách nhau từ 1 đến 

2 tuần. Phương pháp này chỉ định ở những bệnh nhân phải chỉnh gù lớn, 

cắt nhiều thân đốt sống. Kết quả chỉnh được gù, cố định được cột sống và 

làm sạch ổ TT lao, liền xương nhanh, phục hồi liệt tốt. Tuy nhiên thời gian 

nằm viện lâu hơn, BN phải trải qua 2 lần gây mê, lượng máu mất nhiều 

hơn, thời gian chuẩn bị dài hơn. Đồng thời, phương pháp này có chỉ định 

riêng ở những BN có TT từ 2 khoang gian đốt sống trở lên và có gù, cần 

chỉnh gù cột sống lối sau. 

Hoàng Tiến Bảo [110], báo cáo 100 bệnh nhân lao cột sống mổ lối vào 

trước, có 56 BN liệt 2 chi dưới. Phục hồi hoàn toàn 32 BN, phục hồi 1 phần 

14 BN, không phục hồi 6 BN và tử vong 5 BN. Kết quả này còn khiêm tốn do 

thời kỳ đầu phẫu thuật cột sống ở nước ta chưa phát triển như ngày nay. 

Nguyễn Văn Điền [111], báo cáo 50 BN lao cột sống mổ dùng lối vào 

trước, có 29 BN liệt, phục hồi hoàn toàn 15 BN, phục hồi 1 phần 10 BN. Tỉ lệ 

tử vong 6%. 
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Võ Văn Thành [108], báo cáo 12 bệnh  nhân lao CSC trong 138 BN lao 

cột sống, tỉ lệ liệt tứ chi 11/12 ca (91,66%), rối loạn cơ tròn bàng quang 6/12 

ca (50%), đốt sống TT nhiều nhất C4 - C6 (9/12), 1/12 ca không liền xương, 

phục hồi liệt 51%, không phục hồi liệt 8%, khác (phục hồi 1 phần, không rõ, 

không liệt). 

 

Hình 1.24. Hình ảnh XQ 1 BN lao cột sống cổ trước và sau mổ  

có liền xương C4/5 [108] (nguồn: từ Võ Văn Thành 1995 [109]) 

Vũ Tam Tỉnh [112], báo cáo 2 BN mổ lối trước, kết quả tốt, 1 BN có rò 

ống ngực nên phải phẫu thuật lại thắt ống ngực. Tác giả kết luận, tuy lao CSC 

ít gặp nhưng tỉ lệ phải điều trị phẫu thuật cao, đường mổ có thay đổi phức tạp 

hơn vì vậy cần chẩn đoán và điều trị sớm.  

Nguyễn Xuân Diễn [113], báo cáo 19 BN LCSC được mổ lối trước giải 

ép, cắt thân đốt sống hoại tử, đặt lồng kéo giãn (ETC), sau đó điều trị thuốc 

chống lao 12 tháng, kết quả phục hồi liệt tốt, liền xương 94%, chỉnh gù về góc 

bình thường của cột sống cổ. 

Trần Mạnh Hồng và cs (2012) [114] báo cáo 1 trường hợp lao CSC ngực 

mổ 2 lối trước và sau.   

Âu Dương Huy và cs (2016) [115], báo cáo 6 BN mổ lao cột sống thắt 

lưng cùng lối sau. 
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Tóm lại:  Trên Thế giới và Việt Nam đã có nhiều tác giả báo cáo về điều 

trị phẫu thuật cột sống cổ do lao bằng ghép xương tự thân sau đó đặt nẹp cổ 

trước (H-plate) cố định, hoặc phẫu thuật giải ép, cắt thân đốt sống, đặt lồng 

không kéo giãn, nhưng các báo cáo về ứng dụng lồng kéo giãn ETC rất ít, và 

chưa có đánh giá nhiều về hiệu quả và tính an toàn của lồng kéo giãn nhất là 

trong lao cột sống. Vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu đề tài này để đánh 

giá liệu lồng kéo giãn có những ưu điểm, hạn chế và có thể ứng dụng được ở 

lao cột sống không?  
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Chương 2  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán lao cột sống cổ có chỉ định phẫu thuật 

thời gian từ 1/1/2015 đến 30/9/2017 tại Bệnh viện Phổi Trung ương. 

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 

- Bệnh nhân lao cột sống cổ từ C2 – C7 có chỉ định phẫu thuật lối cổ 

trước hoặc ghép xương tự thân hoặc phẫu thuật đặt lồng kéo giãn ETC. Trong 

nghiên cứu này chúng tôi sử dụng lồng kéo giãn ADDplus (Ulrich, Ulm, 

Germany). 

- Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu sau khi được giải thích rõ về 2 

phương pháp phẫu thuật trên. 

- Chỉ định phẫu thuật: 

+ Có chèn ép thần kinh 

+ Có biến dạng cột sống cổ 

+ Có mất vững cột sống 

+ Có áp xe lớn cạnh sống, ngoài màng cứng 

- Chẩn đoán lao cột sống cổ dựa vào đặc điểm lâm sàng và hình ảnh: 

+  Lâm sàng xuất hiện một trong các triệu chứng sau: đau cột sống cổ, 

hạn chế vận động cột sống cổ, hội chứng chèn ép thần kinh, liệt tứ chi hoặc 2 

chi dưới, rối loạn cơ tròn bàng quang. 

+ Đặc điểm trên hình ảnh:  

Trên XQ cột sống cổ nghiêng: xẹp đĩa đệm, xẹp thân đốt sống, tăng 

khoảng mờ trước cột sống, biến dạng cột sống. 

Trên CLVT cột sống cổ: hình ảnh phá hủy thân đốt sống biểu hiện tiêu 

xương bờ không rõ ràng, có mảnh xương chết trong chất hoại tử hoặc trong áp 

xe, xẹp đĩa đệm. 
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Trên CHT cột sống cổ: có áp xe hoặc chất hoại tử cạnh sống, ngoài 

màng cứng hoặc trong thân đốt sống, chèn ép tủy và màng cứng. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ  

- Lao cột sống cổ/ HIV dương tính  

- Lâm sàng và cận lâm sàng trước mổ chưa điển hình của lao cột sống cổ. 

- Bệnh nhân có bệnh nặng kèm theo như suy thận, suy tim, bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính nặng, suy gan, các bệnh ung thư máu. 

- Biến dạng cột sống cổ do di chứng lao cũ. 

- Bệnh nhân đã có mổ cột sống cổ trước đây. 

- Có xét nghiệm mô bệnh hoặc xét nghiệm vi khuẩn không do lao.  

2.2. Địa điểm nghiên cứu 

Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Phổi Trung ương. 

- Là tuyến Trung ương đầu ngành về điều trị lao xương khớp, có đủ 

trang thiết bị phẫu thuật, chuyên điều trị nội và ngoại khoa các bệnh lý lao 

xương khớp từ các tuyến chuyển đến. 

- Hằng năm phẫu thuật điều trị khoảng 165 - 200 bệnh nhân lao cột sống 

các loại, và thay khớp háng, khớp gối do lao từ 35 - 40 bệnh nhân. 

2.3. Thời gian nghiên cứu 

- Thời gian thu thập số liện từ 1/1/2015 đến 30/9/2017. 

- Thời gian xử lý số liệu, đọc tài liệu tham khảo, viết luận án từ tháng 

10/2017 đến tháng 6/2018. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu mô tả tiến cứu can thiệp lâm sàng và theo dõi dọc. 

2.4.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 

Chọn mẫu thuận tiện không xác suất. Chọn tất cả bệnh nhân lao cột sống 

cổ từ C2 đến C7 có tiêu chuẩn chẩn đoán (theo mục 2.1.2) thời gian từ tháng 

1/2015 đến 30/9/2017 được 31 bệnh nhân (n=31). 
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2.4.3. Biến số nghiên cứu 

2.4.3.1. Các biến cho mục tiêu 1 

a) Biến số về đặc điểm chung của bệnh nhân 

- Tuổi 

- Giới 

- Nghề nghiệp (gồm 5 nhóm nghề: 1. Nông dân; 2. Công nhân; 3. 

CBNV; 4. Tự do; 5. Nội trợ). 

- Tiền sử: tiểu đường, bệnh tim mạch, ma túy, viêm gan virus. 

- Thời gian chẩn đoán ra bệnh: là thời gian bắt đầu xuất hiện triệu chứng 

đầu tiên đến khi bệnh nhân được phát hiện ra lao cột sống. 

b) Biến số về lâm sàng 

- Đau cột sống cổ. 

- Đặc điểm đau (lan kiểu rễ xuống vai, 1 tay, 2 tay, tê tay). 

- Hạn chế vận động cột sống cổ (là do co cứng cơ cạnh sống, do đau nên 

bệnh  nhân không dám vận động cổ một cách bình thường).          

- Liệt 2 chi dưới hoặc tứ chi. 

- Rối loạn cơ tròn bàng quang. 

- Giật cơ, co cơ cạnh sống. 

- Áp xe thành sau họng (ở bệnh nhân lao cột sống cổ cao).    

- Lao cột sống đoạn khác. 

- Lao khác kèm theo (khớp, hạch, màng phổi). 

c) Các biến về chẩn đoán hình ảnh 

- Trên XQ cột sống cổ nghiêng (phân loại của Ames và cs (2015) [59]) 

định nghĩa biến dạng cột sống cổ khi có ít nhất một trong các tiêu chuẩn sau: 

góc cột sống cổ (C2-C7) > 00, góc được gọi là vẹo C2-C7 > 150.  

+ Gù vùng cột sống: đo theo phương pháp Cobb bằng thước kẻ và thước 

đo độ phim trên màn hình đọc phim để đối chiếu độ, đo lần lượt từng bệnh 

nhân. Khi góc đo được > 00 được gọi là góc gù vùng. 
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+ Góc cột sống cổ CL (C2-C7): đo theo phương pháp Cobb là góc giữa 2 

đường thẳng gặp nhau của 2 đường kẻ vuông góc với 2 đường đi qua bờ dưới 

C2 và đi qua bờ dưới C7. Góc C2-C7 được gọi là gù khi có số đo > 00.   

 

Hình 2.1. Hình ảnh XQ cột sống cổ nghiêng. X0 là góc C2-C7 

(nguồn: từ Ames và cs (2015) [59] 

+ Số đốt sống tổn thương: ở mỗi bệnh nhân (đốt sống được gọi là tổn 

thương khi trên XQ xuất hiệu dấu hiệu từ sớm nhất là thưa xương đến muộn 

hơn là phá hủy thân đốt sống gây xẹp đốt sống) (theo Rauf và cs 2015 [45]). 

+ Xẹp đĩa đệm (khoang gian thân đốt sống là đĩa đệm, khi bị xẹp, 2 đốt 

sống dính vào nhau tạo góc gù). 

+ Mờ trước cột sống: bình thường mờ ở C2-C3-C4: 5 – 7 mm; và C5-

C6-C7: 18 – 20 mm (theo nghiên cứu của Penning L (1981) [40]).  

- Trên CLVT trước mổ: 

+ Số đốt sống bị tổn thương. 

+ Mức độ phá hủy của từng đốt sống: chia 5 loại: (0 = không; mức 1 =  

< 25%; mức 2 = 25% - 50%; mức 3 = 50% - 70%; mức 4 = > 75%). Theo 

nghiên cứu của Frel và cs (2017), do chính tác giả công bố phân loại  [116]. 

+ Chất hoại tử cạnh sống hoặc áp xe cạnh sống. 
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+  Mảnh xương hoại tử trong áp xe hoặc chất hoại tử. 

+ Các thành phần phía sau: cuống sống; gai sau; cung sau; khớp; 

mỏm ngang. 

- Chụp CHT trước mổ: 

+ Xẹp đĩa đệm.  

+ Có áp xe hoặc chất hoại tử (cạnh sống; ngoài màng cứng; trong thân 

đốt sống; phía sau đốt sống; cả cạnh sống và ngoài màng cứng). 

+ Chèn ép tủy (do áp xe; chất hoại tử; mảnh xương; góc gù chèn ép). 

+ Xẹp đốt sống (giảm ≥ 50% chiều cao bình thường của đốt sống đó). 

+ Tổn thương các thành phần phía sau: áp xe, hoại tử các thành phần 

phía sau đốt sống. 

2.4.3.2. Các biến số cho mục tiêu 2 

Đánh giá cải thiện lâm sàng sau mổ: theo VAS, JOA, phục hồi liệt, 

phục hồi chức năng tiểu tiện, chất lượng cuộc sống theo NDI. 

-  Đau CSC theo thang điểm VAS, trung bình trước mổ, sau mổ 

- So sánh giá trị trung bình VAS trước mổ với giá trị trung bình VAS sau mổ 

Mức độ đau theo VAS: (theo Wewers M.E and Lowe N.K. 1990) 

 

 Đánh số từ 0 đến 10 điểm, mức độ đau tăng dần tương ứng từ 0 đến 10. 

 Người bệnh tự khoanh vào mức đau mà họ cảm nhận được.  

- Tỉ lệ cải thiện đau (%) = (VAS trước mổ - VAS sau mổ)/VAS trước mổ 

x 100. 
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- Hội chứng tủy cổ JOA (điểm từ 0 đến 17, với 17 điểm là chức năng tủy 

cổ bình thường). 

- So sánh cải thiện JOA giữa nhóm A và nhóm B trước và sau mổ. 

- So sánh trung bình JOA trước mổ với các thời điểm sau mổ. 

- Đánh giá tỉ lệ (%) cải thiện JOA trước mổ với các thời điểm sau mổ: 

(theo kết quả nghiên cứu của He và cs (2018) [117]) 

Theo công thức: % = ((JOAsau mổ - JOA trước mổ)/(17-JOA trước mổ)) 

* 100%.  

Các tỉ lệ cải thiện JOA (%): 

+ Rất tốt:   JOA  > 75%. 

+ Tốt:  JOA = 50% - 75%. 

+ Trung bình:  JOA = 25% - 50%. 

+ Kém:  JOA < 25%. 

- Đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) theo thang điểm NDI (Neck 

Disability Index): điểm trung bình trước mổ, sau mổ 3 tháng và lần khám cuối 

cùng. Thuật toán T – test so sánh cặp trước mổ với sau mổ 3 tháng và lần 

khám cuối cùng với giá trị p < 0,05 hoặc p < 0,01 có khác biệt. 

- Góc gù vùng cột sống: trung bình trước mổ, các thời điểm sau mổ, mức 

độ chỉnh gù trung bình, so sánh giữa 2 nhóm bệnh nhân về mức độ chỉnh gù. 

- Góc gù cột sống cổ (C2-C7): trung bình trước mổ, các thời điểm sau mổ 

- Thời gian mổ (phút): từ khi rạch da đến khi kết thúc khâu da. 

- Thời gian nằm viện trung bình (ngày). 

- Thời gian mang nẹp Collar cổ sau mổ (ngày). 

- Đường mổ vào bên cổ trái/phải. 

- Độ dài khối xương chậu ghép (mm), dài trung bình (mm). 

- Kích cỡ (ADDplus ) được sử dụng.  

- Ưu điểm, hạn chế của ADDplus có so sánh với phương pháp chỉ ghép 

xương tự thân: dựa vào kết quả của thời gian mổ, thời gian nằm bất động, thời 
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gian phẫu thuật, mức độ chỉnh gù, tổn thương giải phẫu trong lúc mổ, các tai 

biến, biến chứng để rút ra một số ưu điểm và hạn chế.  

-  Tai biến trong mổ:  

+ Chấn thương các mạch máu lớn vùng cổ. 

+ Chấn thương thực quản, khí quản. 

+ Thần kinh thanh quản quặt ngược, thần kinh giao cảm, thần kinh hầu lên. 

- Biến chứng sau mổ: 

+ Suy hô hấp. 

+ Di lệch mảnh xương ghép (lệch nhẹ ≤ 3 mm; bật mảnh ghép ra ngoài; 

trôi mảnh ghép ra sau). 

- Biến chứng liên quan ADDplus:  

+ Lệch ADDplus: (≤ 3 mm lệch nhẹ; >3 mm lệch nặng). 

+ Lỏng vít (trên film XQ CSC nghiêng). 

+ Đào thải ADDplus (lỏng và trôi dụng cụ ra ngoài).  

(theo nghiên cứu của Moon và cs 2012 [118] về các biến chứng liên 

quan đến mổ lối cổ trước do lao cột sống). 

- Biến chứng ở vị trí lấy xương mào chậu: đau, tê, rối loạn cảm giác. 

- Các xét nghiệm bằng chứng lao cột sống: 

+ Xét nghiệm tìm vi khuẩn lao (cấy Haine đa kháng LPA, Mgit). 

+ Mô bệnh học: viêm lao, viêm hạt. 

- Chụp XQ: tất cả bệnh nhân nghiên cứu đều được chụp XQ cột sống cổ 

quy ước thẳng, nghiêng trước và sau mổ, chụp XQ phổi thẳng trước mổ, XQ 

cơ quan tổn thương kèm theo. 

+ XQ phổi bình thường 

+ XQ phổi có lao (nốt, thâm nhiễm, đông đặc đỉnh phổi hoặc hạ đòn, 

nhiều nốt nhỏ lan tỏa 2 phổi - lao kê) và hoặc xét nghiệm AFB đờm dương 

tính ở những có tổn thương ở phổi chỉ định xét nghiệm AFB đờm dương tính. 

+ Lao màng phổi (có tràn dịch màng phổi). 
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Sau mổ: 

+ Vị trí mảnh xương ghép và ADDplus 

+ Di lệch mảnh xương ghép nhẹ (≤ 3mm), bật mảnh xương ghép ra 

trước,  trôi mảnh ghép ra sau. 

+ Vị trí vít, lỏng vít, đào thải ADDplus, gãy vít. 

+ Độ liền xương: sau mổ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng và  lần khám cuối 

cùng (theo Lee và cs 2007 [119]): ở bệnh nhân ghép xương tự thân. 

+ Độ 1: liền xương chắc chắn: có cầu xương bắc qua bề mặt mảnh ghép, 

không có khe sáng. 

+ Độ 2: có liền xương nhưng không chắc chắn: khó xác định cầu xương 

băng qua bề mặt mảnh ghép, không phát hiện mảnh xương di động, không có 

khe sáng. 

+ Độ 3: nguy cơ khớp giả: không thấy cầu xương bắc qua, không di 

động, nhưng có thấy khe sáng trên bề mặt. 

+ Độ 4: chắc chắn khớp giả: không có cầu xương, di động > 3 độ, có khe 

sáng rõ. 

2.4.4. Công cụ thu thập thông tin 

Công cụ thu thập thông tin là bệnh án mẫu được thiết kế từ các biến số 

nghiên cứu. 

- Người thu thập thông tin: nghiên cứu sinh, các bác sỹ trong Khoa có 

kinh nghiệm và được đào tạo chuyên ngành. 

- Nghiên cứu sinh trực tiếp khám, phỏng vấn sự hài lòng của người bệnh, 

người nhà người bệnh liên quan đến điều trị bệnh. 

-  Hành chính: họ tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, ngày vào viện, ngày 

mổ, ngày ra viện. 
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- Tiền sử bệnh tật: đã điều trị (lao phổi, các lao khác), các bệnh mạn tính 

(tiểu đường, bệnh tim mạch, ma túy, viêm gan virus). 

- Lâm sàng: khám trước mổ, sau mổ, trong vòng 3 tháng sau mổ, 6 

tháng, 12 tháng và khám lại lần cuối cùng. Có đánh giá theo các thang điểm 

(VAS, JOA, NDI trước và sau mổ).  

+ Chụp XQ cột sống cổ quy ước thẳng và nghiêng, phổi thẳng, CHT 

trước mổ, CLVT trước mổ. 

+ Kết quả xét nghiệm tìm vi khuẩn lao của Khoa Vi sinh và Labo lao 

chuẩn Quốc gia thuộc Bệnh viện Phổi TW. 

+ Kết quả mô bệnh học của Khoa Giải phẫu bệnh Bệnh viện Phổi TW. 

- Ghi chép cách thức mổ, các đặc điểm TT giải phẫu bệnh, các biến 

chứng, tai biến xảy trong và sau mổ, cách xử lý các tai biến, biến chứng. 

2.4.5. Phương pháp tiến hành nghiên cứu 

2.4.5.1. Các bước phẫu thuật ở bệnh nhân sử dụng ADDplus  

A -  Chuẩn bị bệnh nhân và dụng cụ 

- Chuẩn bị bệnh nhân: khám bệnh nhân trước mổ trong vòng 24 giờ, dặn 

bệnh nhân nhịn ăn, cho thuốc an thần trước mổ 6-12 giờ, vệ sinh vùng mổ, 

khám lâm sàng và xét nghiệm, giải thích rõ cho bệnh nhân và người nhà về 

cách mổ, các tai biến, biến chứng có thể xảy ra trong và sau mổ, bệnh nhân 

hoặc người nhà đồng ý phẫu thuật và ký giấy cam đoan phẫu thuật, cam đoan 

sử dụng các vật tư. 

- Chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật: bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống cổ 

thông thường. Chuẩn bị ADDplus (hình 2.1 b) có 4 loại kích thước (13 – 18 

mm; 17 – 26 mm; 25 – 41 mm; 40 -  65 mm) và đường kính là 12 mm. Vít 

chốt cố định lồng (hình 2.1 a) sau khi đã kéo giãn. Vít nở osmium (hình 2.1 

c) có 3 kích thước: – 14, - 16, - 18 (mm) vít cố định lồng kéo giãn vào thân 

đốt sống của bệnh nhân. Xương đồng loại 1 – 10 ml. 
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a.  

b.   c.   

Hình 2.2. Hình ảnh lồng kéo giãn ADDplus (b); vít chốt cố định lồng sau 

khi đã kéo dãn (a); vít nở cố định lồng vào thân đốt sống cổ (c)                                                                        

(nguồn: Ulrich GmbH and Co.KG) 

B -  Các thì phẫu thuật 

B1 - Các thì phẫu thuật lao cột sống cổ thấp:  

- Tư thế bệnh nhân: bệnh nhân nằm ngửa trên bàn mổ, đầu hơi ngửa, sau 

khi gây mê nội khí quản, kê gối vùng dưới vai tương ứng, sao cho vai và cánh 

tay ôm sát thân mình, cố định BN trên bàn (hình 2.2. a). 

Thì 1: rạch da đường Smith - Robinson [120] dọc theo bờ trước cơ ức 

đòn chũm. Có thể mở rộng đường mổ lên trên hoặc xuống dưới phụ thuộc vị 

trí và mức độ tổn thương đốt sống. Qua lớp cơ bám da, cân cổ nông giữa khí 

quản tuyến giáp và cơ ức đòn chũm. Dùng dụng cụ kéo bó mạch cảnh và cơ 

ức đòn chũm sang 1 bên và kéo tuyến giáp khí quản, thực quản sang bên đối 

diện (Có thể thắt các động mạch giáp trên và giáp dưới, động mạch mặt, động 

tĩnh mạch lưỡi, tĩnh mạch giáp trên) để vào mặt trước cột sống cổ. 
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a. b. 

Hình 2.3. Tư thế BN và đường rạch da cột sống cổ thấp  

(Nguồn: từ BN nghiên cứu) 

Thì 2: đánh giá tổn thương giải phẫu và liên quan, khi chưa xác định rõ 

vị trí tổn thương có thể kiểm tra bằng chụp C- Arm định vị, sau đó mở dây 

chằng dọc trước tương ứng vị trí tổn thương, dùng thìa nạo lấy bệnh phẩm 

gửi xét nghiệm, kerison, thìa nạo làm sạch tổ chức viêm, hoại tử, bã đậu, 

giải phóng tủy cổ bị chèn ép, lấy các phần xương hoại tử đến xương lành 

có chảy máu, lấy đĩa đệm hoại tử, cắt phần thân đốt sống hoại tử hoặc toàn 

bộ thân đốt sống và đĩa đệm. Sau khi làm sạch tổ chức viêm, đo khoảng 

cách giữa hai thân đốt sống để chọn cỡ lồng phù hợp.  

 
Hình 2.4. Hình ảnh sau khi giải ép hoàn toàn màng cứng 

                                      (nguồn từ BN nghiên cứu) 

Thì 3: nắn chỉnh và đặt dụng cụ cột sống: 

Chuẩn bị ADDplus có bột xương đồng loại (Allograft) cho vào nòng của 

lồng kéo giãn và 2 mặt tiếp xúc trên và dưới. Hoặc sử dụng xương xốp lấy từ 

mào chậu. 

Sau khi đặt ADDplus vào khoảng trống đã giải ép, kéo giãn dần lồng để 

nắn chỉnh đến khi chắc tay không kéo được thì dừng lại. 
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Đặt 4 vít cố định, 2 vít cố định vào thân đốt sống phía trên lồng kéo giãn, 

2 vít vào thân đốt sống phía dưới lồng kéo giãn. 

Đặt vít chốt cố định ở thân ADDplus làm lồng đã kéo giãn không bị thu 

lại trong quá trình vận động.  

 

Hình 2.5. Hình ảnh sau khi đặt lồng ADDplus nắn chỉnh 

(nguồn: từ BN nghiên cứu) 

B2- lối vào trước cột sống cổ cao (C2-3):  

Thì 1: đường rạch da theo Bohlman là đường bên cổ phải hoặc bên trái 

(hình 2.6 A). 
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B.  

 

Cơ 2 bụng TK hàm dưới 

TK hạ thiệt 

Xương hàm 

ĐM mặt 

ĐM lưỡi 

TM mặt 

TM lưỡi 

TM giáp trên 

TK sống phụ 

Cơ ức đòn chũm 
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D. 

Hình 2.6. Lối vào trước cho đoạn cột sống C2-3: A. Đường rạch da; B. Sau 

khi bộc lộ động tĩnh mạch mặt, lưỡi, thần kinh hạ thiệt (XII); C. Sau khi thắt 

động tĩnh mạch mặt, lưỡi và tĩnh mạch giáp trên; D. Mặt trước bên thân đốt 

sống và đĩa đệm C2-3.  

                     (theo McAfee và Bohman 1987 [121]) 

Thì 2: xác định vị trí tổn thương, có thể kiểm tra bằng C-arm khi không 

rõ vị trí. Đánh giá tổn thương, lấy bệnh phẩm gửi xét nghiệm, cắt lọc giải ép, 

dọn sạch ổ tổn thương, giải phóng tủy bị chèn ép, cắt thân đốt sống hoại tử. 

Thì 3: đặt lồng, nắn chỉnh, cố định lồng. Chuẩn bị ADDplus, cho bột 

xương đồng loại vào nòng của lồng và 2 mặt tiếp xúc trên và dưới. Việc cố 

định lồng kéo giãn chỉ thực hiện được đến thân C2 và mức tổn thương ở thân 

C2 ít hoặc chưa có hoại tử nhiều ở thân C2.  

Đĩa đệm và thân đốt sống 

TK hầu trên 

Cơ dài cổ 

Cơ ức đòn chũm 

Máng cảnh 
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a.     b.  c. 

Hình 2.7. Chụp XQ và CLVT sau khi đặt lồng kéo giãn ADDplus   

(góc gù cột sống trước khi nắn chỉnh (hình 2.7a); sau khi nắn chỉnh XQ nghiêng 

(hình 2.7b); hình ảnh CLVT vít cố định ADD vào thân C2 (hình 2.7c) 

                                      (nguồn từ BN nghiên cứu) 
 

a. b. 

Hình 2.8. Hình ảnh BN sau khi đóng vết mổ (a); và đặt collar cổ (b) 

(nguồn từ BN nghiên cứu) 

Thì 4: kiểm tra chắc chắn, dụng cụ an toàn, cầm máu, đặt dẫn lưu và 

đóng vết mổ (hình 2.8 a và b) (nguồn hình 2.7 a và b từ tác giả). 

- Theo dõi bệnh nhân ngay sau mổ, tuần đầu tiên, các thời điểm 3 tháng, 

6 tháng, 12 tháng, lần khám cuối cùng.  

- Tất cả bệnh nhân ngay sau mổ đều đặt nẹp collar cổ. 

- Những bệnh nhân đặt ADDplus, ngay sau mổ, có đặt collar cổ và vận 

động sớm 3 - 5 ngày. 
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- Rút dẫn lưu sau mổ 3 - 5 ngày, và cắt chỉ sau 5 - 7 ngày, làm các xét 

nghiệm kiểm tra lại, chụp XQ cột sống cổ thường quy. 

2.4.5.2. Các thì phẫu thuật lối cổ trước ghép xương tự thân 

A – Chuẩn bị bệnh nhân và dụng cụ phẫu thuật 

- Chuẩn bị bệnh nhân giống như trong phần phẫu thuật đặt ADDplus 

(phần A mục 4.2.1.2). 

- Chuẩn bị dụng cụ cũng giống như trong phần đặt ADDplus nhưng 

không có ADDplus, có thêm dụng cụ lấy xương chậu, dụng cụ liên quan (phần 

A mục 4.2.1.2). 

B – Các thì phẫu thuật 

Thì 1: Đường rạch da 

- Đường rạch da cột sống cổ cao C2-C3 theo đường Bohman và cs 

(1987) [121]. Mô tả thì 1 giống (mục A phần 2.4.1.2). 

- Đường rạch da tầng cột sống cổ thấp theo Smith – Robinson [120]. 

- Các thì phẫu thuật tương tự các thì trong mục A phần 2.4.1.2. 

- Bước đặt ADDplus được thay bằng bước đặt khối xương mào chậu 

ghép liên thân đốt sống. 

Tiến hành lấy khối xương mào chậu sau khi đã đo khoảng cách mảnh 

xương cần lấy để ghép liên thân đốt sống. Rạch da cách gai chậu trước trên 

khoảng 2 cm, tách và lóc màng xương, dùng cưa máy hoặc đục 1 đoạn xương 

mào chậu 3 vỏ xương.  
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a. b. 

c. 

Hình 2.9. Hình ảnh lấy đoạn xương chậu (a); kích thước khối xương mào 

chậu (b); sau khi đặt khối xương ghép liên thân đốt sống (c) 

(Nguồn từ BN nghiên cứu) 

Sau khi đặt mảnh xương ghép kiểm tra chắc chắn, cầm máu, kiểm tra 

gạc, dụng cụ, đặt dẫn lưu và đóng vết mổ. Đặt nẹp cổ (Collar) cố định 

ngoài tránh di lệch mảnh ghép. Bệnh nhân phải nằm cố định tại giường 

hạn chế di chuyển. 

Khám và theo dõi các giờ ngay sau mổ, các ngày tiếp theo và 1 tuần, 3 

tháng, 6 tháng, 12 tháng, lần khám cuối cùng. 

2.4.6. Xử lý số liệu 

- Số liệu sau khi thu thập, nhờ sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20.0 

phân tích, mô tả các biến,và tính tỉ lệ theo các phép toán thông kê y học 

thông thường.  
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2.4.7. Đạo đức nghiên cứu 

- Nghiên cứu đã được Hội đồng đạo đức Trường đại học Y Hà Nội thông qua. 

- Có bản thông tin đầy đủ cho bệnh nhân về những khả năng có thể xảy 

ra trước, trong và sau mổ. Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu và thông tin 

của người bệnh được giữ kín. 

- Chấp thuận tham gia nghiên cứu là người có đủ năng lực để tự đưa ra 

quyết định mà không bị bất cứ áp lực nào, sự ép buộc nào hoặc sự tác động nào. 

- Chấp thuận tham gia nghiên cứu là sự trao đổi thông tin 2 chiều giữa 

nhà nghiên cứu và bệnh nhân nghiên cứu từ thời điểm trước, ngay sau mổ và 

theo dõi dài sau mổ. Trong quá trình nghiên cứu, đối tương nghiên cứu có 

quyền rút lui khỏi nghiên cứu ở bất kỳ thời điểm nào mà không bị bất cứ áp 

lực nào, đồng thời vẫn nhận sự chăm sóc điều trị như những bệnh nhân khác 

không trong nhóm bệnh nhân nghiên cứu. 
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Chương 3  

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân nghiên cứu  

 

Biểu đồ 3.1: Phân bố bệnh nhân nghiên cứu theo giới (n=31) 

 Trong tổng số 31 BN nghiên cứu, có 24 nam giới (chiếm 77,4%), 7 nữ 

giới (22,6%). Tỉ lệ nam/nữ là 3,4. 

Bảng 3.1: Phân bố bệnh nhân nghiên cứu theo nhóm tuổi (n=31) 

Nhóm tuổi n % 

20 – 29  5 16,1 

30 – 39 7 22,6 

40 – 49 5 16,1 

50 – 59 5 16,1 

≥ 60  9 29,0 

Tổng số 31 100,0 

Tuổi trung bình 46,5 ± 15,92 

77.4

22.6

Nam

Nữ



61 

Tuổi trung bình của 31 bệnh nhân nghiên cứu là 46,5 ± 15,92 tuổi. Cao 

nhất 78 tuổi, thấp nhất 21 tuổi. Không gặp bệnh nhân nào dưới 20 tuổi. Nhóm  

tuổi mắc nhiều nhất là ≥ 60 tuổi (29%). 

 

 Biểu đồ 3.2: Phân bố nghề nghiệp của bệnh nhân nghiên cứu (n=31) 

Trong tổng số 31 bệnh nhân nghiên cứu, nông dân chiếm 51,6%, lao 

động tự do và công nhân (3,2%). Gặp nhiều nhất ở nhóm nông dân và nội trợ. 

 

Biểu đồ 3.3: Phân bố tiền sử bệnh tật của bệnh nhân nghiên cứu 

0 5 10 15 20

Phân bố nghề nghiệp

Nội trợ Tự do CBNV Công nhân Nông dân

16  (51,6%)

7 (22,6%)

6  (19,4%)

n=31

1

1

0

1

2

3

4

5

6

7

Tiền sử bệnh (n=22) Tiền sử khỏe mạnh (n=9)

Lao phổi (n=3) Tiểu đường (n=2) Tim mạch (n=6) Ma túy (n=5) Viêm gan (n=6)

19,4%

16,1%

6,5%

9,7%

19,4% 
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 Trong 31 bệnh nhân nghiên cứu, 22 bệnh nhân tiền sử có bệnh kèm 

theo, trong đó có 19,4% bệnh nhân có tiền sử mang virus viêm gan và mắc 

bệnh tim mạch. 16,1% bệnh nhân có tiền sử sử dụng ma túy và 6,5%  bệnh 

nhân tiểu đường. 9,7% bệnh nhân tiền sử có mắc lao phổi. 

3.2. Một số đặc điểm lâm sàng lao cột sống cổ  

Bảng 3.2: Một số triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu (n=31) 

Một số triệu chứng lâm sàng 

LCSC 

 Số bệnh nhân 

(n = 31) 

Tỉ lệ 

(%) 

Đau cột sống cổ 

Hạn chế vận động 

Giật cơ, co cơ cạnh sống 

Liệt tứ chi 

Áp xe thành sau họng 

Bí đái 

 29 

31 

25 

11 

4 

9 

93,5 

100,0 

80,6 

35,5 

12,9 

29,0 

Thời gian trung bình chẩn đoán ra bệnh: 9,8 ± 3,5 tháng 

Ngắn nhất: 4 và dài nhất 20 tháng 

 

Trong 31 bệnh nhân nghiên cứu, triệu chứng đau cột sống cổ gặp 

nhiều nhất 29/31 (93,5%), liệt tứ chi chiếm 35,5%. Đặc biệt áp xe thành 

sau họng gặp 4 bệnh nhân (12,9%). Thời gian trung bình chẩn đoán ra bệnh 

là 9,8 tháng. 
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Biểu đồ 3.4. Đặc điểm đau cột sống cổ của bệnh nhân nghiên cứu (n=31) 

Trong tổng số 31 bệnh nhân nghiên cứu, đặc điểm của đau cột sống cổ là 

đau lan kiểu rễ, lan xuống vai, tay và chủ yếu lan xuống 2 tay (87,1%). 

Bảng 3.3: Đau cột sống cổ theo VAS (n=31) 

Điểm VAS Tần suất Tỉ lệ (%) 

1 điểm 2 6,5 

4 điểm 4 12,9 

5 điểm 9 29,0 

6 điểm 9 29,0 

7 điểm 6 19,4 

8 điểm 1 3,2 

Tổng 31 100,0 
 

Trong tổng số 31 bệnh nhân nghiên cứu, đau cột sống cổ tính theo thang 

điểm VAS ở mức từ 5 đến 7 điểm có (24/31 bệnh nhân) là đau mức độ rất 

đau. Có 2 bệnh nhân đau ở mức rất nhẹ, phân loại ở mức không đau. 

0

5

10

15

20

25

30

35

Đặc điểm đau

Lan đến vai Lan 1 tay Lan 2 tay Tê tay

29

93,5%

7

22,6%

27

87,1%

29

93,5%
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Bảng 3.4: Biểu hiện lao các vị trí khác kèm theo (n=31) 

Lao vị trí khác kèm theo n (n = 31) % 

Cột sống khác 4 12,9 

Khớp  2 6,4 

Phổi 11 35,5 

Màng phổi  1 3,2 

 

Trong tổng số 31 bệnh nhân nghiên cứu có 18 bệnh nhân (58,1%) mắc lao 

cơ quan khác kèm theo, 12,9% (4/31) bệnh nhân có lao ở đoạn cột sống khác. 

Đặc biệt lao phổi kèm theo đến 35,5% (11/31). 

Bảng 3.5. Kết quả xét nghiệm vi khuẩn và mô bệnh (n=31) 

Xét nghiệm n (n =31) Tỉ lệ % 

Cấy dương tính 23 74,2 

Viêm lao 28 90,3 

Viêm hoại tử 3 9,7 

 

Tổng số 31 bệnh nhân được làm xét nghiệm vi sinh và mô bệnh, 3/31 

bệnh nhân bị viêm hoại tử (9,7%) nhưng có kết quả xét nghiệm Haine đa 

kháng (LPA) dương tính với MTB. Giá trị chẩn đoán của giải phẫu bệnh là 

90,3%.  
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3.3. Đặc điểm biến dạng cột sống cổ và tổn thương giải phẫu của bệnh 

nhân lao cột sống cổ qua một số phương pháp chẩn đoán hình ảnh 

- Kết quả về của 31 bệnh nhân lao cột sống cổ  được phẫu thuật như sau: 

3.3.1.  Đặc điểm biến dạng của lao cột sống cổ 

Bảng 3.6. Góc gù vùng trước mổ của bệnh nhân nghiên cứu (n=31) 

Góc gù vùng (độ) Tần suất Tỉ lệ % 

-60 1 3,2 

50 2 6,5 

90 1 3,2 

110 2 6,5 

120 3 9,7 

140 1 3,2 

150 1 3,2 

160 1 3,2 

180 1 3,2 

190 4 12,9 

220 1 3,2 

230 3 9,7 

250 2 6,5 

260 3 9,7 

270 1 3,2 

280 2 6,5 

320 1 3,2 

420 1 3,2 

Tổng 31 100,0 
 

Trong tổng số 31 bênh nhân nghiên cứu, góc gù vùng cao nhất 420 có 

1/31 bệnh nhân, và 1/31 bệnh nhân có góc gù vùng bình thường (-60). Bệnh 

nhân này có tổn thương trong thân đốt sống C5, có phá hủy cung sau và mỏm 

ngang gây liệt hoàn toàn do chèn ép tủy từ phía sau cột sống.   
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Bảng 3.7. Góc cột sống cổ trước mổ của bệnh nhân nghiên cứu (n=31) 

Góc cột sống cổ Tần suất Tỉ lệ % 

-220 1 3,2 

-120 1 3,2 

-110 1 3,2 

-80 1 3,2 

-70 1 3,2 

-60 1 3,2 

-50 1 3,2 

-30 2 6,5 

-20 1 3,2 

10 2 6,5 

30 4 12,9 

50 4 12,9 

60 1 3,2 

70 2 6,5 

80 1 3,2 

120 3 9,7 

150 2 6,5 

200 1 3,2 

250 1 3,2 

Tổng 31 100,0 

 
Trong tống số 31 bênh nhân nghiên cứu, góc cột sống cổ cao nhất là 250  

có 1 bệnh nhân, và có 11/31 bệnh nhân góc cột sống cổ ở giới hạn bình 

thường (góc từ -220  đến – 20 ). 
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Bảng 3.8. Góc gù vùng và góc cột sống cổ trung bình (n=31) 

Góc X  SD Nhỏ nhất Lớn nhất N 

Gù vùng 18,90 9,40 -60 420 31 

Cột sống cổ 3,030 9,80 -220 250 31 

          
Trong 31 bệnh nhân nghiên cứu, góc gù vùng trung bình trước mổ 18,90 

nhưng góc cột sống cổ là 3,030 . Trước mổ, cả góc gù vùng và góc cột sống cổ 

đều là góc gù với Cobb > 00.  

3.3.2. Đặc điểm tổn thương giải phẫu của lao cột sống cổ qua một số 

phương pháp chẩn đoán hình ảnh 

3.3.2.1. Trên XQ quy ước 

         Bảng 3.9. Số đốt sống tổn thương phát hiện trên XQ cột sống cổ 

(n=31) 

Số đốt sống  Số bệnh nhân Tỉ lệ % 

0 1 3,2 

2 25 80,6 

3 4 12,9 

4 1 3,2 

Tổng 31 100 

X ± SD 2,13 ± 0,6     thấp nhất: 0   nhiều nhất: 4 đốt 

 
Trong tổng số 31 bệnh nhân, số đốt sống tổn thương trung bình là 2,13 

đốt. Tổn thương 2 đốt sống có tỉ lệ cao nhất (80,6%), 1 bệnh nhân không thấy 

tổn thương thân đốt sống trên XQ thường. Và có 1 bệnh nhân tổn thương 4 

đốt sống (2 đốt sống tổn thương > 50% thân đốt, các đốt còn lại tổn thương 

dạng ăn mòn chưa gây xẹp đốt sống). 
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Biểu đồ 3.5. Tổn thương đĩa đệm trên phim XQ thường 

Có 1/31 bệnh nhân không hẹp khoang gian đốt sống (xẹp đĩa đệm) trên 

phim XQ nhưng có tổn thương phá hủy bên trong thân 1 thân đốt sống, cung 

sau đốt sống trên CLVT. 

Bảng 3.10. Mờ trước cột sống cổ vùng tổn thương trên phim XQ (n=31) 

Tầng n Tỉ lệ % Trung bình (mm) 

C2C3C4 7 22,6 22,3 ± 10,3 

C5C6C7 24 77,4 24,7 ± 6,6 

Tổng 31 100,0 24,2 ± 7,4 

   
Tăng mờ trước thân đốt sống ở cả 2 tầng cổ cao và thấp so với bình 

thường. Có 4 bệnh nhân có áp xe thành sau họng do tổn thương C2 - C3. 

  

96.8

3.2

Có

Không



69 

3.3.2.2. Trên phim CLVT 

Bảng 3.11. Số đốt sống tổn thương phát hiện trên CLVT cột sống cổ (n=31) 

Đốt sống tổn thương n Tỉ lệ (%) 

1 đốt sống 1 3,2 

2 đốt sống 23 74,2 

3 đốt sống 6 19,4 

5 đốt sống 1 3,2 

Tổng 31 100,0 

X  ± SD 2,26 ± 0,7 

 
Trong 31 bệnh nhân nghiên cứu, 6 bệnh nhân tổn thương 3 đốt sống 

được phát hiện tổn thương trên CLVT. CLVT phát hiện chi tiết hơn so với 

trên XQ quy ước (12,9% so với 19,4%), và số đốt sống tổn thương trung bình 

là 2,26. 

 

Biều đồ 3.6: Mức độ xẹp đốt sống trên phim CLVT (n=31) 

2

7

1 1

7

22
24

6

ĐS 1 ĐS 2 ĐS 3 ĐS 4 ĐS 5

Độ 1 (0-25%) Độ 2 (25 - 50%) Độ 3 (50 - 75%) Độ 4 (> 75%)
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Đốt sống tổn thương nặng nhất gọi là 1 (ĐS 1), tiếp đến đốt sống 2 ở 

mức ít hơn đốt sống 1, tương tự, đốt sống 3, đốt sống thứ 4, thứ 5. Đốt sống 

thứ 1 có 24 bệnh nhân (77,4%) mức 50% - 75% đốt sống. Đốt sống tổn 

thương thứ 2 mức 50% - 75% có 6 bệnh nhân; 22 bệnh nhân có mức tổn 

thương đốt sống thứ 2 là 25% - 50%. Phát hiện tổn thương đốt sống trên 

CLVT ở đốt sống thứ 3, thứ 4, thứ 5 ở mức độ < 25% (tổn thương loại ăn 

mòn – skip lesion). Không gặp bệnh nhân nào có xẹp hoàn toàn đốt sống (phá 

hủy hoàn toàn thân đốt sống).  

 Bảng 3.12. Đặc điểm tổn thương đốt sống cổ trên phim CLVT (n=31) 

Dấu hiệu n (n = 31) Tỉ lệ % 

Chất hoại tử hoặc áp xe 30 96,8 

Xương hoại tử 30 96,8 

Tổn thương phía sau 1 3,2 

 
Trong 31 bệnh nhân nghiên cứu, có 96,8% có biểu hiện chất hoại tử cạnh 

sống hoặc áp xe, có mảnh xương hoại tử. Chỉ gặp 1 bệnh nhân có tổn thương 

phối hợp cả cung sau, mỏm ngang (3,2%). 

3.3.2.3. Trên phim CHT 

Bảng 3.13. Số đốt sống tổn thương trên phim CHT (n=31) 

Số đốt sống n Tỉ lệ (%) 

1 đốt sống 1 3,2 

2 đốt sống 23 74,2 

3 đốt sống 6 19,4 

5 đốt sống 1 3,2 

Tổng số 31 100,0 

X  ± SD 2,26 ± 0,7 
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Trong 31 bệnh nhân nghiên cứu được chụp CHT trước mổ, số đốt sống 

tổn thương trung bình là 2,26. Một bệnh nhân phát hiện tổn thương 5 đốt 

sống, tuy nhiên tổn thương đốt sống thứ 5 dưới 25% biểu hiện phù tủy xương. 

Bảng 3.14. Vị trí áp xe phát hiện trên CHT (n=31) 

Vị trí của áp xe hoặc chất hoại tử n Tỉ lệ % 

Ngoài màng cứng 2 6,5 

Ngoài màng cứng + cạnh sống 24 77,4 

Ngoài màng cứng + cạnh sống + trong thân đốt sống 5 16,1 

Tổng 31 100,0 

 

Vị trí gặp áp xe hoặc chất hoại tử nhiều nhất là ngoài màng cứng cùng 

với cạnh sống gặp nhiều nhất (77,4%). Đặc điểm tổn thương này thường gặp 

ở bệnh nhân lao cột sống. 

Bảng 3.15. Chèn ép tủy sống phát hiện trên phim CHT (n=31) 

Các dấu hiệu trên CHT n = 31 Tỉ lệ % 

Chèn ép tủy sống 31 100 

Đốt sống tổn thương dạng ăn mòn (skip lesion) 6 19,4 

Xẹp đĩa đệm 30 96,8 

Tổn thương thân ĐS không tổn thương đĩa đệm 1 3,2 

Tổn thương phía sau đốt sống 1 3,2 

 
Cả 31 bệnh nhân nghiên cứu đều có chèn ép tủy, màng cứng ở các mức 

độ khác nhau trên CHT. Có 6 bệnh nhân (19,4%) tổn thương đốt sống dạn ăn 

mòn phần trước thân đốt sống, những đốt sống này là tổn thương liền kề với 

đốt tổn thương nặng nhất. Xẹp đĩa đệm gặp ở 30/31 bệnh nhân, vì có 1 tổn 
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thương dạng tạo hốc trong thân đốt sống, tổn thương chính ở cung sau, cũng 

chính bệnh nhân này chưa có hoại tử đĩa đệm. 

3.4. Đánh giá kết quả phẫu thuật qua đường mổ cổ trước 

Để thuận tiện việc đánh giá hiệu quả của ADDplus so sánh với nhóm bệnh 

nhân chỉ ghép xương tự thân. Chúng tôi quy ước gọi nhóm bệnh nhân phẫu 

thuật có đặt lồng kéo giãn (ADDplus) là nhóm B (n=16), nhóm phẫu thuật chỉ 

ghép xương tự thân là nhóm A (n=15). 

3.4.1. Phương pháp phẫu thuật 

Bảng 3.16: Thời gian phẫu thuật (n=31) 

Nhóm nghiên cứu 
Thời gian mổ trung bình (phút) 

X  SD Tối thiểu Tối đa 

Nhóm B (n = 16) 

Nhóm A (n = 15) 

138,1 

105,0 

40,6 

23,4 

70 

65 

250 

165 

Chung cả hai nhóm 122,0 37,0 65 250 

p 0,01 
 

 

So sánh thời gian mổ trung bình nhóm B với nhóm A khác biệt có ý 

nghĩa thống kê p = 0,01. Thời gian mổ ngắn nhất là 70 phút, lâu nhất là 250 

phút. Thời gian mổ trung bình là 122 phút. 

Bảng 3.17: Phẫu thuật vào bên cổ (n=31) 

Bên vào phẫu thuật n Tỉ lệ % 

Bên cổ trái 21 67,7 

Bên cổ phải 10 32,3 
  

Trong 31 bệnh nhân nghiên cứu, có 10 bệnh nhân phẫu thuật đường mổ 

bên cổ phải (32,3%) nhưng không gặp bệnh nhân nào có tổn thương thần kinh 

thanh quản quặt ngược hoặc các chấn thương khác. 
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Bảng 3.18: Số thân đốt sống cổ được cắt lúc phẫu thuật (n=31) 

Số thân đốt sống cắt 

Nhóm nghiên cứu 
Cộng 

Nhóm B Nhóm A 

N % n % n % 

               1 thân 

            ≥ 2 thân 

Một phần mỗi thân 

1 

10 

5 

6,2 

62,5 

31,2 

0 

5 

10 

0,0 

33,3 

66,7 

1 

15 

15 

3,2 

48,4 

48,4 

Cộng 16 100,0 15 100,0 31 100,0 

p 0,005 

X  ± SD 2,52 ± 0,6 

  

Ở nhóm B số bệnh nhân phẫu thuật cắt ≥ 2 thân đốt sống là 10 (62,5%) 

trong khi nhóm A chỉ có 33,3% có 1 BN cắt 3 thân đốt sống. Ngược lại, nhóm 

A, cắt một phần mỗi thân đốt sống là 66,7% (10 bệnh nhân). Khác biệt giữa 2 

nhóm có ý nghĩa thống kê với p = 0,001. 

Bảng 3.19: Thời gian bất động sau mổ (n=31) 

Nhóm 
Thời gian nằm, hạn chế vận động sau mổ (ngày) 

X  SD Tối thiểu Tối đa 

Nhóm B (n = 16) 

Nhóm A (n = 15) 

10,6 

24,1 

6,6 

18,0 

4 

7 

25 

60 

Trung bình chung 17,1 14,8 7 60 

P 0,009 
  

Thời gian nằm bất động trung bình nằm là 17,1 ngày, lâu nhất 60 ngày. 

So sánh về thời bất động sau mổ giữa 2 nhóm có khác biệt với p = 0,009. 

Bệnh nhân vẫn thay đổi tư thế trong khi mang collar cổ tại giường bệnh.  
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Bảng 3.20: Chiều dài khối xương ghép (n=15) 

Nhóm bệnh nhân 
Chiều dài khối xương ghép (mm) 

X  SD Tối thiểu Tối đa 

Nhóm A (n=15) 18,0 4,2 11 25 

  Chiều dài mảnh ghép trung bình là 18,0 ± 4,2mm. Chiều dài tối thiểu 

của mảnh ghép là 11mm và tối đa là 25mm.  

Bảng 3.21: Kích thước ADDplus (n=31) 

Loại kích thước thân đốt sống n % 

13 - 18mm 

17 - 26mm 

25 - 41mm 

40 - 65mm 

2 

4 

9 

1 

12,5 

25,0 

56,2 

6,2 

Cộng 16 100,0 
 

Kích cỡ ADDplus dùng nhiều nhất là 25 – 41mm với 56,2% ở những bệnh 

nhân cắt 2 thân đốt sống. Có 1 bệnh nhân phải dùng cỡ dài nhất 40 – 65mm 

do cắt 3 thân đốt sống cổ. 

Bảng 3.22: Thời gian nằm viện (n=31) 

Nhóm nghiên cứu 
Thời gian nằm viện (ngày) 

X  SD Tối thiểu Tối đa 

Nhóm B (n = 16) 

Nhóm A (n = 15) 

39,75 

43,13 

25,4 

19,5 

18 

15 

107 

83 

Chung cả hai nhóm 41,39 22,4 15 107 

p 0,682 
 

Trong tổng số 31 BN nghiên cứu, thời gian nằm viện trung bình 41,39 

ngày, nằm ngắn nhất 15 ngày và lâu nhất 107 ngày. Không có sự khác biệt về 

thời gian nằm viện giữa 2 nhóm (p = 0,682). 
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Bảng 3.23: Thời gian theo dõi sau mổ (n=31) 

Nhóm nghiên cứu 
Thời gian theo dõi sau mổ (tháng) 

X  SD Tối thiểu Tối đa 

Nhóm B (n = 16) 

Nhóm A (n = 15) 

17,1 

13,7 

8,4 

9,4 

3 

3 

32 

32 

Chung cả hai nhóm 15,4 8,9 3 32 

P 0,298 
   

Không có sự khác biệt về thời gian theo dõi sau mổ giữa 2 nhóm A và 

B với p = 0,298. Thời gian theo dõi trung bình là 15,4 ± 8,9 tháng, thấp nhất 

là 3 tháng và cao nhất là 32 tháng. 

3.4.2. Kết quả cải thiện lâm sàng sau mổ 

Cải thiện lâm sàng qua các chỉ số: điểm đau VAS, hội chứng tủy cổ 

(JOA) cho biết sự phục hồi chèn ép thần kinh, và CLCS qua NDI. 

Bảng 3.24: So sánh cặp mức độ đau VAS trước mổ với các thời điểm sau mổ 

VAS 1 tuần 3 tháng 6 tháng 12 tháng  cuối cùng 

n 31 31 28 21 18 

X  3,29 4,42 4,86 5,33 5,11 

SD 1,2 1,5 1,5 1,6 1,4 

CI 95% 2,86 -3,71 3,88 - 4,96 4,28 - 5,43 4,63 - 6,04 4,41 - 5,81 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tỉ lệ cải 

thiện đau % 
61,0 82,0 90,2 98,9 94,8 

 

Trước mổ VAS trung  bình là 5,39 ± 1,5 điểm. 

Khi so sánh cặp trước mổ và các thời điểm sau mổ, dùng thuật toán T – 

test (paired samples t – test): có cải thiện mức độ đau theo VAS và mức cải 

thiện này đều nằm trong khoảng tin cậy 95%. Ở lần khám cuối cùng 18 bệnh 

nhân có thời gian theo dõi trên 12 tháng cải thiên VAS 94,8%.  
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Bảng 3.25: So sánh VAS trung bình giữa 2 nhóm 12 tháng sau mổ 

VAS Nhóm A Nhóm B Chung 

X  0,25 0,08 0,14 

SD 0,5 0,3 0,4 

N 8 13 21 

p 0,294 

Ở thời điểm 12 tháng sau phẫu thuật, có 21 bệnh nhân được theo dõi không 

có sự khác biệt về mức độ đau giữa 2 nhóm bệnh nhân (p = 0,294). 

Bảng 3.26: JOA của 31 bệnh nhân trước mổ và sau mổ 1 tuần 

JOA trước mổ JOA sau mổ 1 tuần 

Điểm Tần suất Tỉ lệ Điểm Tần suất Tỉ lệ % 

1 1 3,2 4 1 3,2 

2 4 12,9 5 1 3,2 

4 2 6,5 7 1 3,2 

5 1 3,2 9 2 6,5 

7 3 9,7 10 1 3,2 

8 5 16,1 12 5 16,1 

9 5 16,1 13 6 19,4 

10 1 3,2 14 1 3,2 

11 2 6,5 15 5 16,1 

14 2 6,5 16 2 6,5 

15 5 16,1 17 6 19,4 

 Cộng 31 100,0 Cộng 31 100,0 
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Trong 31 bệnh nhân trước mổ, tất cả đều có JOA ≤ 15 điểm, thấp nhất có 

1 bệnh nhân JOA 1 điểm, cao nhất 5 bệnh nhân JOA 15 điểm. Sau mổ 1 tuần, 

có 6 bệnh nhân (19,4%) JOA đạt 17 điểm và còn 1 bệnh nhân có JOA 4 điểm. 

Bảng 3.27: So sánh hội chứng tủy cổ JOA trước mổ với các thời điểm sau mổ                                      

JOA Trước 
mổ 

1 tuần  3 tháng  6 tháng  12 tháng  
cuối    

cùng 

n 31 31 31 28 21 18 

X  8,48 4,58 7,55 8,36 8,71 8,95 

SD 4,4 2,5 3,7 3,8 3,21 3,50 

CI 95%  3,7 -5,5 6,2-8,9 6,8-9,9 7,3-10,2 7,2-10,7 

P  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tỉ lệ cải 

thiện (%) 
 54,02 89,03 98,68 91,85 87,5 

 

Khi dùng thuật toán T – test so sánh cặp giá trị trung bình JOA ở thời 

điểm trước mổ với các thời điểm sau mổ, cải thiện chức năng tủy cổ JOA tăng 

dần ở các thời điểm sau mổ. Các giá trị đều nằm trong khoảng tin cậy 95%; p 

= 0,000. Đặc biệt, 1 tuần sau mổ JOA đã cải thiện trên 50%. 

Bảng 3.28: Kết quả JOA trung bình ở các thời điểm sau mổ 

JOA 1 tuần 3 tháng 6 tháng 12 tháng Cuối cùng 

n 31 31 28 21 18 

X  13,06 16,03 16,61 16,71 16,78 

SD 3,50 2,12 1,31 0,96 0,65 

p 0,000 0,000 
 

Dùng thuật toán T – test so sánh cặp JOA trung bình ở các thời điểm sau 

mổ với nhau khác biệt có ý nghĩa thống kê với p = 0,000.  
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Biểu đồ 3.7. Mức độ cải thiện JOA theo He và cs (2018) [117] 

Theo công thức: JOA (%) = (JOA sau mổ - JOA trước mổ)/(17- JOA 

trước mổ) * 100%.  

+ Rất tốt = > 75%. 

+ Tốt = 50% - 75%. 

+ Trung bình = 25% - 50%. 

+ Kém = < 25%. 

Từ 3 tháng sau mổ đến lần khám cuối cùng JOA đạt kết quả rất tốt.  

Bảng 3.29: So sánh JOA giữa 2 nhóm bệnh nhân ở các thời điểm sau mổ 

Khám lại 

sau mổ 

Nhóm A Nhóm B Chung 

X ± SD  n X ± SD n X ± SD n P 

1 tuần 12,87 ± 4,4 15 13,25 ± 2,5 16 13,06 ± 3,5 31 0,764 
3 tháng 15,87 ± 2,6 15 16,19 ± 1,4 16 16,03 ± 2,1 31 0,667 

6 tháng 16,31 ± 1,8 13 16,87 ± 0,5 15 16,61 ± 1,3 28 0,259 

12 tháng 16,50 ± 1,4 8 16,85 ± 0,56 13 16,71 ± 0,9 21 0,345 

Cuối cùng 16,71 ± 0,7 7 16,82 ± 0,6 11 16,78 ± 0,6 18 0,751 

1 tuần (n=31) 3 tháng (n=31) 6 tháng (n=28) 12 tháng (n=21) cuối cùng (n=18)

Mức độ cải thiện JOA ở các thời điểm sau mổ

53,75%

91,78%
95,42% 96,6% 97,41%
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Nhận xét: khi so sánh JOA của 2 nhóm ở các thời điểm sau mổ, mức độ cải 

thiện hội chứng tủy cổ JOA ở 2 nhóm là như nhau, không có sự khác biệt (p>0,05) 

Bảng 3.30: Mức độ gù vùng ở các thời điểm theo dõi sau mổ 

Góc gù 

(độ) 
Trước mổ 1 tuần  6 tháng  12 tháng   cuối cùng 

X  18,90 0,130 0,180 -2,430 -2,670 

SD 9,40 10,40 10,40 10,00 9,970 

N 31 31 28 21 18 

P 0,022 
 

Góc gù vùng chỉnh được trung bình 18,80 trước mổ so với sau mổ 1 tuần 

p = 0,022 khi so sánh cặp T – test giá trị trung bình. Thời điểm 12 tháng, 

khám cuối cùng sau mổ góc gù vùng là -2,670. Do số bệnh nhân theo dõi ở 

các thời điểm sau mổ khác nhau nên kết quả mức chỉnh gù có lệch so với 1 

tuần sau mổ.  

Bảng 3.31: So sánh góc gù vùng trước mổ giữa 2 nhóm bệnh nhân 

Góc gù Nhóm B Nhóm A Chung 

N 16 15 31 

X  19,060 18,730 18,90 

SD 10,30 8,70 9,40 

Nhỏ nhất - 60 50 -60 

Lớn nhất 420 320 420 

P 0,924 

   
Nhận xét: không có sự khác biệt về góc gù vùng trước mổ giữa 2 nhóm 

bệnh nhân (p  > 0,05) khi so sánh giá trị trung bình. Góc thấp nhất là – 60, cao 

nhất là 420. 
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Bảng 3.32: Góc gù vùng sau mổ 1 tuần so sánh giữa 2 nhóm 

Nhóm X  SD Nhỏ nhất Lớn nhất 

B (n=16) -5,190 6,20 -130 120 

A (n=15) 5,80 11,20 -90 280 

Chung (n=31) 0,130 10,40 -130 280 

P 0,002 

  

Nhận xét: góc gù vùng sau mổ 1 tuần giữa 2 nhóm bệnh nhân khác biệt 

có ý nghĩa thống kê với p < 0,01 khi so sánh 2 giá trị trung bình bằng thuật 

toán T-test. Nhóm A vẫn còn 5,80 không chỉnh được gù. Trong khi nhóm B, 

góc gù đã trở về bình thường của cột sống cổ (-5,190).  

Bảng 3.33: Góc gù vùng khám lần cuối cùng sau mổ so sánh giữa 2 nhóm 

Nhóm X  SD Nhỏ nhất Lớn nhất 

B (n = 11) - 7,00 4,00 -140 -20 

A (n  = 7) 4,140 12,30 - 80 300 

Chung (n= 18) -2,670 10,00 -140 300 

p 0,015 

 
Ở lần khám cuối cùng nhóm B có 11 bệnh nhân, nhóm A có 7 bệnh nhân 

được theo dõi. Khi so sánh cặp giá trị trung bình giữa 2 nhóm bằng thuật toán 

T-test vẫn có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ chỉnh gù với p = 

0,015. Nhóm A còn 7 bệnh nhân được theo dõi, 4,140 không chỉnh được gù. 
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Bảng 3.34: Góc gù vùng và góc cột sống cổ trước mổ và các thời điểm sau mổ 

Góc Trước mổ 1 tuần 12 tháng Cuối cùng 

Gù vùng 18,90 0,130 -2,430 -2,670 

Góc cột sống cổ 3,030 -10,130 -9,10 -9,40 

N 31 31 21 18 
 

Góc gù vùng trung bình 18,90  nhưng góc cột sống cổ chỉ 3,030. Gù vùng 

nhiều nhưng góc cột sống thay đổi không nhiều.  

Bảng 3.35: Góc cột sống cổ trung bình trước mổ và các thời điểm sau mổ 

Góc Trước mổ 1 tuần 3 tháng Cuối cùng 

N 31 31 31 18 

X  3,030 -10,130 -10,160 -9,40 

SD 9,840 8,80 8,80 9,50 

Lớn nhất 250 160 160 170 

Nhỏ nhất -220 -250 -250 -240 

P 0,001 0,001 
 

Khi so sánh góc cột sống cổ trung bình trước mổ với sau mổ 1 tuần, 3 

tháng, và lần khám cuối cùng cải thiện có ý nghĩa thống kê (p = 0,001). Trong 

tổng số bệnh nhân nghiên cứu được theo dõi sau mổ, góc cột sống cổ đều trở 

về bình thường khi tính giá trị trung bình.  

Bảng 3.36: Góc cột sống cổ trước mổ giữa 2 nhóm bệnh nhân 

Góc cột sống cổ Nhóm B Nhóm A Chung 

N 16 15 31 

X  5,810 0,070 3,030 

SD 7,90 11,00 9,80 

P 0,105 
 

Trước mổ có 31 bệnh nhân nghiên cứu, góc cột sống cổ trung bình giữa 

2 nhóm không có sự khác biệt (p > 0,05). 
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Bảng 3.37: Góc cột sống cổ 1 tuần sau mổ giữa 2 nhóm bệnh nhân 

Góc cột sống cổ Nhóm B Nhóm A Chung 

N 16 15 31 

X  -9,310 -110 -10,130 

SD 6,50 11,00 8,80 

P 0,604 
 

Sau mổ 1 tuần, nhóm B có 16 bệnh nhân, nhóm A có 15 bệnh nhân được 

theo dõi. Không có sự khác biệt về góc cột sống cổ sau mổ 1 tuần giữa 2 

nhóm với p > 0,05. 

 Bảng 3.38: Góc cột sống cổ giữa 2 nhóm ở lần khám cuối cùng 

Nhóm X  SD Nhỏ nhất Lớn nhất 

 B (n=11) -9,60 7,20 -180 100 

A (n=7) -9,30 13,00 -240 170 

Chung (n = 18) -9,40 9,50 -240 170 

P 0,957 

 

Ở lần khám cuối cùng, có 18 bệnh nhân được theo dõi, nhóm B có 11 

bệnh nhân, nhóm A có 7 bệnh nhân. Không có sự khác biệt về góc cột sống 

cổ giữa 2 nhóm (p > 0,05). 

Bảng 3.39: Mức độ liền xương sau mổ 3 tháng ở nhóm ghép xương 

Mức độ liền xương Số bệnh nhân Tỉ lệ % 

Liền xương chắc 6 40,0 

Có liền xương 9 60,0 

Tổng số 15 100 
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Trong tổng số 15 bệnh nhân ghép xương tự thân, sau phẫu thuật 3 tháng, 

có 6/15 (40%) bệnh nhân liền xương chắc. Còn lại 9/15 (60%) có dấu hiệu 

liền xương trên phim XQ thường quy, không có bệnh nhân nào bị nghi khớp 

giả và có khớp giả.  

Bảng 3.40: Mức độ liền xương sau mổ 6 tháng ở nhóm ghép xương 

Mức độ liền xương Số bệnh nhân Tỉ lệ % 

Liền xương chắc 15 100,0 

Có liền xương 0 0,0 

Nghi khớp giả 0 0,0 

Khớp giả 0 0,0 

Tổng số 15 100,0 

Sau 6 tháng, cả 15 bệnh nhân có liền xương chắc, không có bệnh nhân 

nào mới liền xương, nghi khớp giả và khớp giả. 

3.4.3. Một số tai biến và biến chứng 

Bảng 3.41: Các tai biến và biến chứng (n=31) 

Tên biến chứng, tai biến n Tỉ lệ % 

Chấn thương mạch máu, thần kinh, tuyến giáp 0 0,0 

Suy hô hấp 1 3,2 

Mổ lại do lỏng ADD 1 3,2 

Đau vị trí lấy xương chậu 0 0,0 

Di lệch mảnh xương ghép 0 0,0 

Đặt lệch ADD so với trục cột sống cổ (≤ 3mm) 4 12,9 
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Trong tổng số 31 bệnh nhân nghiên cứu, không gặp bệnh nhân nào có tai 

biến như chấn thương mạch máu, thần kinh, thực quản, khí quản, tuyến giáp. 

Một bệnh nhân tuổi 78 sau mổ có suy hô hấp do xẹp phổi phải tắc nghẽn đờm 

rãi. ADD lệch nhẹ (< 3mm) trên phim XQ cột sống cổ thằng 12,9%. 

3.4.4. Đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) qua thang điểm NDI 

Bảng 3.42: So sánh trung bình  NDI (CLCS)  trước mổ với sau mổ 3 tháng 

Chỉ số n Trước mổ Sau mổ 3 tháng 

X  SD X  SD 

1. Mức độ đau 31 3,87 0,7 0,84 0,6 

2. Chăm sóc bản thân 31 4,61 0,7 1,26 0,8 

3. Mang vật nặng 31 4,84 0,4 1,55 0,8 

4. Đọc sách báo 31 4,0 0,4 0,71 0,7 

5. Đau đầu 31 3,84 0,6 0,84 0,6 

6. Tập trung tinh thần 31 4,23 0,7 0,61 0,7 

7. Làm việc 31 4,84 0,5 1,23 0,7 

8. Lái xe 31 4,9 0,3 1,55 0,9 

9. Giấc ngủ 31 4,1 0,3 0,77 0,7 

10. Giải trí 31 4,19 0,7 0,81 0,8 

Tổng điểm trung bình 42,9 ± 4,0 10,16 ± 5,9 

p 0,001 

Trong tổng số 31 bệnh nhân nghiên cứu, khi so sánh CLCS qua chỉ số NDI 

trước mổ và 3 tháng sau mổ cải thiện CLCS giữa 2 thời điểm khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với p = 0,001. 
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   Bảng 3.43: So sánh cải thiện CLCS giữa 3 tháng và 6 tháng sau mổ 

Chỉ số 3 tháng sau mổ 6 tháng sau mổ 

n 31 28 

X  9,89 5,46 

SD 5,7 5,4 

p 0,000 

 

Cải thiện CLCS qua điểm NDI sau mổ 3 tháng so với 6 tháng khác biệt có 

ý nghĩa thống kê với p < 0,01. 

Bảng 3.44: Phân loại mức độ CLCS theo NDI (theo Howard Vernon 1989) 

Điểm Số bệnh nhân Mức độ của CLCS 

0 – 4 0 CLCS bình thường 

5 - 14  0 Giảm nhẹ CLCS 

15 – 24 0 Giảm trung bình CLCS 

25 – 34 3 (9,7%) Giảm nặng CLCS 

≥ 35 28 (90,3%) Mất hoàn toàn CLCS 

 

Trước mổ 31 bệnh nhân nghiên cứu, có 28 bệnh nhân (90,3%) mất hoàn 

toàn CLCS, nghĩa là phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người khác. Có 3 

bệnh nhân giảm nặng CLCS (9,7%). 
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    Bảng 3.45: Phân loại CLCS (NDI) sau mổ 3 tháng  

(theo Howard Vernon 1989) 

Điểm Số bệnh nhân Mức độ của CLCS 

0 đến 4 3 (9,7%) CLCS bình thường 

5 đến 14 22 (71,0%) CLCS giảm nhẹ 

15 đến 24 5 (16,1%) CLCS giảm trung bình 

25 đến 34 1 (3,2%) CLCS giảm nặng 

≥ 35 0 CLCS mất hoàn toàn 

Tổng số bệnh nhân 31 

Sau mổ 3 tháng, tổng 31 bệnh nhân được theo dõi, có 3 bệnh nhân có 

CLCS hoàn toàn bình thường, 71,0% bệnh nhân có CLCS giảm nhẹ, vẫn còn 1 

(3,2%) bệnh nhân có CLCS giảm nặng. Không còn bệnh nhân nào phụ thuộc 

hoàn toàn vào người chăm sóc (CLCS mất hoàn toàn). 

Bảng 3.46: Phân loại CLCS (NDI) ở lần khám cuối cùng 

(theo Howard Vernon 1989) 

Điểm Số bệnh nhân Mức độ CLCS 

0  -  4 17 (94,4%) CLCS bình thường 

5 – 14 0 CLCS giảm nhẹ 

15 – 24 1 (5,6%) CLCS giảm trung bình 

25 – 34 0 CLCS giảm nặng 

≥ 35 0 CLCS  mất hoàn toàn 

Tổng số bệnh nhân 18 

Ở lần khám cuối cùng, 18 bệnh nhân được theo dõi, có 17 bệnh nhân 

(94,4%) CLCS trở về bình thường. Chỉ còn 1 (5,6%) bệnh nhân CLCS giảm 

mức trung bình. 
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Bảng 3.47. So sánh kết quả NDI giữa 2 nhóm ở các thời điểm sau mổ 

Khám lại 

sau mổ 

Nhóm A Nhóm B Chung 

X ± SD n X ± SD n X ± SD n P 

3 tháng 12,13 ± 6,9 15 8,31 ± 4,0 16 10,16 ± 5,9 31 0,069 

6 tháng 6,54 ± 6,6 13 4,53 ± 4,0 15 5,46 ± 5,4 28 0,336 

12 tháng 3,13 ± 6,2 8 1,77 ± 2,6 13 2,29 ± 4,3 21 0,495 

Cuối cùng 0,25 ± 5,6 7 0,2 ± 0,4 11 1,11 ± 3,7 18 0,262 

Nhận xét: kết quả NDI phản ánh chất lượng cuộc sống khi so sánh 2 nhóm A và 

B đều cho kết quả cải thiện như nhau, không có sự khác biệt giữa 2 nhóm bệnh 

nhân (p>0,05). 
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Chương 4 

BÀN LUẬN 

 

Qua nghiên cứu 31 bệnh nhân lao cột sống cổ được phẫu thuật lối cổ 

trước từ 1/1/2015 đến 30/9/2017. Thời gian theo dõi trung bình là 15,4 ± 8,9 

tháng, tối thiểu 3 tháng và tối đa 32 tháng. 

4.1. Một số đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu 

4.1.1. Về tuổi mắc lao cột sống cổ 

  Tuổi mắc lao cột sống cổ gặp ở mọi lứa tuổi khác nhau, hay gặp nhất ở 

nhóm tuổi từ 30 – 50 tuổi. Nghiên cứu của chúng tôi, tuổi trung bình mắc 

bệnh cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của các tác giả ở bảng 4.1, đặc 

biệt ở nhóm tuổi > 60 chiếm tỉ lệ cao nhất (29%). 

Bảng 4.1: Tuổi trung bình ở nghiên cứu của các tác giả 

Tác giả Năm Tuổi trung bình 

N.X.D [105] 2017 44,7 ± 17,7 

Md. Shad et al [66] 2015 32,5 

Qui, J.T et al [56] 2015 47 

Bhandari et al [69] 2014 32,8 

Chandra et al [54] 2013 34,8 ± 7,2 

Võ Văn Thành [109] 1995 39,0 

NCS 2018 46,5 ± 15,92 

 
4.1.2. Về giới mắc bệnh: 

  Hsu và cs [122] tỉ lệ mắc lao cột sống cổ nam/nữ là 2,6. Theo Võ Văn 

Thành [109] là 1,87 lần, Shi và cs (2016) báo cáo 967 bệnh nhân lao cột sống 



89 

có tỉ lệ nam/nữ là 1,05 lần (494/473), báo cáo này tổng hợp tất cả bệnh nhân 

lao cột sống chung từ cột sống cổ, cột sống ngực, cột sống thắt lưng và cột 

sống cùng nên tỉ lệ giới là tương đường [30]. Theo nghiên cứu của chúng tôi, 

nam giới mắc bệnh có tỉ lệ cao hơn nữ là 3,4 lần, đây là kết quả của nhóm 

bệnh nhân phẫu thuật. Nhưng theo báo cáo của các tác giả trong và ngoài 

nước, tỉ lệ giới nam có xu hướng cao hơn nữ từ 1,5 đến 3 lần. 

4.1.3. Tiền sử bệnh 

Thời gian chẩn đoán ra bệnh muộn được nhiều tác giả báo cáo từ 4 – 11 

tháng, do đặc điểm lâm sàng bệnh nghèo nàn, thường diễn biến âm thầm, mơ 

hồ, gần như không biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn sớm, đồng thời các kỹ 

thuật chẩn đoán hình ảnh mới, kinh nghiệm của thầy thuốc có nghĩ đến mắc lao 

cột sống không cũng giúp góp phần chẩn đoán bệnh sớm [1], [30], [56]. Nếu có 

triệu chứng cũng rất mơ hồ, lúc đầu chỉ cảm giác mỏi cổ, hoặc ê vùng vai gáy 

nên người bệnh cũng dễ bỏ qua không đi khám bệnh [46]. Mặc khác, có lẽ do 

thói quen sinh hoạt, tập tục, lối sống, hoàn cảnh kinh tế nên người bệnh thường 

ngại đi khám bệnh. Jain và cs (2013) khuyên nên chụp CHT sớm ngay khi nghĩ 

đến bệnh để có thể chẩn đoán sớm vì CHT có độ nhạy và độ đặc hiệu rất cao 

(94%) [15]. Nghiên cứu của chúng tôi, thời gian trung bình chẩn đoán ra bệnh 

là 9,7 ± 3,5 tháng, sớm nhất 4 tháng và lâu nhất 20 tháng. 

4.1.4. Đau và hạn chế vận động cột sống cổ 

Đây là 2 triệu chứng thường gặp nhất của bệnh, với đặc điểm đau lan vai 

và 2 tay, có tê tay kèm theo, đau kéo dài, BN phải dùng thuốc giảm đau 

nhưng không khỏi. Tuy nhiên, phần lớn đau với mức nhẹ, cảm giác vận động 

ở vùng cổ theo các tư thế khác nhau khó khăn cũng làm bệnh nhân không đi 

khám bệnh sớm. LCSC vùng C1C2 thường đau sau gáy lan lên đỉnh đầu. 

Hsu và cs [122] báo cáo 40 BN đau và hạn chế vận động CSC 92%, liệt 

tứ chi 42,5%. Nghiên cứu của tác giả thực hiện trước năm 1984, thời kỳ này 
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các kỹ thuật CHT chưa phát triển nhiều nên dựa chủ yếu vào XQ và CLVT. 

Theo Yao và cs [20] báo cáo 921 BN lao cột sống, đau khu trú vùng cột sống 

tổn thương là 97,8%.  

Mao He và cs (2014) báo cáo 25 bệnh nhân lao cột sống cổ thấp mổ 

ghép xương tự thân, cố định nẹp cổ trước biểu hiện đau và hạn chế vận động 

cột sống cổ ở tất cả 25 (100%) bệnh nhân [3]. 

Shi và cs (2016) báo cáo 967 bệnh nhân lao cột sống ở Trung Quốc, tỉ lệ 

đau cột sống là 97%, hạn chế vận động là 85%. Nghiên cứu này có hạn chế 

vận động thấp hơn vì có nhiều bệnh nhân lao các đoạn cột sống khác nhau, 

đặc biệt đoạn cột sống ngực biên độ vận động thấp nên bệnh nhân ít đau hơn, 

có khi chỉ thấy gù ở lưng sau đó liệt 2 chi dưới [30]. 

Về mắc lao phổi kèm theo lao cột sống, trường hợp lao phổi có AFB dưới tính 

khi xét nghiệm đờm, cần điều trị thuốc lao 1 – 2 tuần, xét nghiệm đờm AFB 

âm tính chỉ định phẫu thuật. Như nghiên cứu của Võ Văn Thành (1995) [109] 

có 11,59 % lao phổi AFB dương tính đồng mắc với lao cột sống, tác giả điều 

trị thuốc chống lao 2 tuần sau đó mới chỉ định phẫu thuật cột sống. Báo cáo 

của Shi và cs (2016) [30] tổng số 967 BN lao cột sống có đồng mắc lao phổi 

14,37% có xét nghiêm AFB dương tính bệnh phẩm từ đờm, dịch hút qua soi 

phế quản. Nghiên cứu của Wang H và cs (2012) [123] ở 248 BN có 25,7% lao 

phổi kèm theo nhưng không có BN làm AFB đờm AFB dương tính. Tuy 

nhiên, nghiên cứu của chúng tôi không gặp bệnh nhân nào AFB đờm dương 

tính mặc dù có nốt tổn thương ở phổi nên những BN này vẫn được chỉ định 

phẫu thuật như những BN không có tổn thương lao ở phổi trên XQ quy ước. 

Kết quả chẩn đoán có lao phổi kèm theo ở BN lao cột sống cao hơn các tác 

giả khác vì chúng tôi chỉ căn cứ vào tổn thương trên XQ quy ước phổi, không 

soi hút dịch phế quản đế xét nghiệm. Các tác giả khác đã báo cáo số BN có 

lao phổi tìm thấy AFB ở dịch soi phế quản. 
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 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đau cột sống cổ 93,5% và hạn chế 

vận động cột sống cổ 100%. Như vậy, đau cột sống là triệu chứng thường gặp 

nhất ở tất cả các đoạn cột sống, mức độ đau phụ thuộc vào đoạn cột sống vận 

động nhiều hay ít, nhưng đều trên 90%. 

4.1.5. Giật cơ, co cơ cạnh sống 

Bhandri A và cs [124] báo cáo có 71,1% giật cơ cạnh sống cổ làm BN 

không dám cử động. Khi cột sống bị viêm, chính phản ứng viêm làm co cứng 

cơ quanh tổ chức viêm, cụ thể là cơ quanh vùng cột sống tổn thương và cũng là 

nguyên  nhân khiến bệnh nhân hạn chế vận động vì sợ đau. 

Qu-Jin Tao và cs [19] nghiên cứu mối liên quan giữa tăng tính cảm nhận 

đau tại vị trí tổn thương cột sống và áp xe, tác giả báo cáo có độ nhạy đến 

97,6% tương quan Pearson là 0,616. Nghĩa là khi có áp xe thì gần như chắc 

chắn BN tăng cảm giác đau vùng da và giật cơ quanh cột sống tổn thương. 

Nghiên cứu của chúng tôi cho kết quả tăng cảm giác da biểu hiện giật cơ cạnh 

sống là 80,6%. Có thấp hơn nghiên cứu của Qu-Jin Tao là do 2 nhóm bệnh 

nhân ở 2 nghiên cứu là khác nhau, ở nghiên cứu của Qu và cs có số lượng bệnh 

nhân lớn hơn (115 bệnh nhân) nên cho kết quả chính xác hơn. 

4.1.6. Liệt thần kinh trong lao cột sống  

 Anil K. Jain và cs [75], lao cột sống có đặc điểm 98% tổn thương ở thân 

đốt sống. Những tổn thương phá hủy thân đốt sống gây ra xương chết, mủ, áp 

xe, chất hoại tử. Những chất này lấn dần vào ống sống từ phía trước tủy gây 

hẹp ống sống và chèn ép tủy. Đặc điểm của liệt do lao cột sống là từ từ có thể 

một phần hoặc liệt hoàn toàn, khi có liệt ở lao cột sống cổ thường liệt tứ chi, 

và liệt thần kinh trong LCS là liệt mềm. Liệt được chia làm 2 loại: (1) loại liệt 

sớm hay liệt giai đoạn lao đang hoạt động trong vòng 2 năm đầu tiên của bệnh 

và (2) giai đoạn liệt muộn khi đã có hàn xương, can xương, đặc xương, sau 

nhiều năm bị bệnh. Và theo tác giả Jain và cs liệt giai đoạn (1) điều trị phẫu 
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thuật là tốt nhất [15], liệt giai đoạn 2 điều trị phẫu thuật khó khăn và phục hồi 

liệt kém hơn. Đặc điểm liệt trong LCSC, ở người trẻ phục hồi tốt hơn và 

nhanh hơn nhóm cao tuổi sau mổ, liệt ở giai đoạn lao đang hoạt động phục 

hồi tốt hơn giai đoạn bệnh đã có hàn xương hàn xương tự phát [88].  

Theo Qu – Jin Tao và cs [56] liệt thần kinh ở lao cột sống cổ thấp là 

73,8% (69/93 bệnh nhân) trong khi liệt thần kinh ở lao cột sống cổ cao chỉ 

có 43% (9/20 bệnh nhân). Nghiên cứu của chúng tôi cũng có kết quả tương 

tự. Do ống sống cổ cao lơn hơn cổ thấp nên khi có chèn ép ống sống cổ 

thấp từ 25% trở nên có thể gây liệt trong khi ở cổ cao vẫn chưa gây liệt 

thần kinh. Nhưng kết quả phục hồi liệt phụ thuộc nhiều vào cách phẫu 

thuật, nếu được giải phóng hoàn toàn chèn ép, lấy bỏ được hết tổ chức 

xương chết, áp xe, chất hoại tử gây chèn ép tủy là tiêu chuẩn lý tưởng nhất 

[2]. Tuy nhiên, kết quả phục hồi hoàn toàn liệt của tác giả chậm hơn, đến 6 

tháng chỉ có 44% phục hồi liệt, trong khi đó phục hồi liệt do lao cột sống 

phục hồi rất nhanh, chỉ sau 3 ngày có dấu hiệu cảm giác và vận động, sau 2 

tuần bệnh nhân có thể tập vận động và đi lại được.  

Mao và cs (2010) báo cáo 21 bệnh nhân lao cột sống cổ phẫu thuật 

giải ép lối trước, cắt thân đốt sống, ghép xương mào chậu tự thân, nẹp cổ 

trước cố định. Tác giả thấy liệt do chèn ép tủy 61,9% (13/21) ở các mức độ 

khác nhau [67]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi, liệt tứ chi là 35,5% phục 

hồi liệt sau mổ rất nhanh, từ ngày thứ 3 sau mổ bệnh nhân bắt đầu phục hồi 

cảm giác và vận động, phục hồi tiểu tiện 1 – 2 tuần sau mổ. 

4.1.7.  Rối loạn cơ tròn bàng quang  

Mao và cs (2013) [67] rối loạn cơ tròn là 19%. Hsu và cs [21] tỉ lệ 12,5%. 

Burkhardt và cs 2017 [125] là 4,3% và phục hồi sau mổ là 95,7%. Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi có 29,0% bệnh nhân có rối loạn cơ tròn bàng quang, 
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cao hơn kết quả của các tác giả trên vì phần lớn bệnh nhân nhập viện muộn khi 

có biểu hiện liệt, và đồng thời tiểu chuẩn chọn bệnh nhân nghiên cứu có chỉ định 

phẫu thuật nên đã có rối loạn cơ tròn bàng quang.  

4.1.8. Trẹo cổ 

Cũng là dấu hiệu thường gặp ở LCSC cao C0-C1, đây là phần chuyển 

động xoay chính ở cột sống cổ, biên độ lớn nhưng có kết cấu lỏng lẻo nên dễ 

di lệch. Trên lâm sàng là dấu hiệu đầu lệch sang 1 bên phải hoặc trái. Zeng và 

cs (2016) báo cáo 12 trẻ em LCSC lâm sàng trẹo cổ 100% [126]. Chúng tôi 

không gặp bệnh nhân nào trong nghiên cứu do tuổi bệnh nhân thấp nhất là 21 

và tầng tổn thương từ C2 đến C7. 

Kết quả nghiên cứu về biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng của một số 

tác giả trên thế giới: 

Theo nghiên cứu của các tác giả trên thế giới, triệu chứng lâm sàng của 

LCS rất nghèo nàn, thậm trí không triệu chứng, chỉ khi bệnh ở giai đoạn hoạt 

động mới xuất hiện triệu chứng. 

+ Nghiên cứu của Okada và cs (2009) ở Nhật Bản về 52 BN viêm cột 

sống, trong đó viêm do lao 27 BN và viêm mủ cột sống 25 BN. Có 6 BN ở 

cột sống cổ (CSC), 16 BN ở cột sống ngực, 14 BN ở đoạn cột sống ngực thắt 

lưng, 16 BN ở cột sống thắt lưng. Triệu chứng lâm sàng có biểu hiện như 

nhau, đều có đau tại vị trí cột sống tổn thương, có liệt thần kinh và gù cột 

sống. Tuy nhiên, ở BN viêm cột sống do tụ cầu vàng, biểu hiện triệu chứng 

cấp tính, rầm rộ hơn như sốt cao, đau lưng nhiều hơn [127]. 

+ Nghiên cứu của Shou –Hsin Su và cs (2010) ở Nam Đài Loan với 44 

BN LCS, triệu chứng thường gặp nhất là đau lưng (95,8%), liệt thần kinh 

(77,1%) và sốt (39,6%) nhưng quan trọng là thời gian trung bình để chẩn 

đoán ra bệnh là 6,91 ± 5,97 tháng, đây là thời gian qua muộn để chẩn đoán. 

Cấy vi khuẩn lao dương tính là 75%, các xét nghiệm máu như bạch cầu 

thường ở giá trị bình thường (8,019 ± 3,991 G/L) và CRP (mg/L) là 55,3 ± 
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69,0. Các biểu hiện trên chẩn đoán hình ảnh như có áp xe 37/44 (77,1%); gù 

cột sống 22/44 (45,8%); xẹp đốt sống 33/44 (68,8%); chèn ép tủy 18/44 

(37,5%); số đốt sống tổn thương trung bình 2,46 ± 1,07; mắc lao phổi kèm 

theo là 22,9% [29].  

+ Nghiên cứu của Tao Shi và cs (2016) ở Trung Quốc, hồi cứu 967 BN 

LCS từ năm 1999 đến 2013. Ngoài một số dấu hiệu toàn thân như vã mồ hôi 

về đêm (41,78%); sốt hoặc hạ nhiệt độ 40,43%; các triệu chứng thực thể như 

đau lưng 97%; hạn chế vận động cột sống 84,6%; gù cột sống 32,89%; LCSC 

là 6,41%; có áp xe trên CLVT và CHT là 538/617 ở cạnh sống, 79/617 ở 

trước sống; tổn thương 2 đốt sống là 56,15%; 3 đốt sống là 32,7%; xẹp đĩa 

đệm 86,35% [30]. 

+ Nghiên cứu của Yao và cs (2017): ở bệnh viện Nam Trung Quốc với 

921 BN LCS, biểu hiện lâm sàng chính là đau lưng (97,8%) 901/921; vã mồ 

hôi về đêm 342/921 (37,1%); sốt (32,2%); gù cột sống 231/921 (25,1%); số 

đốt sống tổn thương trên hình ảnh XQ là 2227/921; số đốt sống tổn thương 

trung bình 2,42 (1- 14 đốt); 2 đốt sống 62,11%; 3 đốt sống 25,95%, tổn 

thương dạng ăn mòn (skip lesion) là 4,56% [20]. 

Tóm lại, đặc điểm lâm sàng chung của LCS có các triệu chứng toàn thân 

như vã mồ hôi về chiều và đêm, sốt thất thường, sụt cân. Tuy không đặc hiệu 

cho chẩn đoán bệnh nhưng có thể là dấu hiệu gợi ý để người bệnh đi khám 

bệnh góp phần chẩn đoán bệnh sớm hơn. Các dấu hiệu thực thể đau và hạn 

chế vận động, liệt thần kinh, gù cột sống là gợi ý chính giúp chẩn đoán bệnh 

theo nghiên cứu của chúng tôi cũng tương đồng với nghiên cứu của các tác 

giải trên và đều trên 90%. 

 

4.2. Đặc điểm biến dạng lao cột sống cổ trên một số phương pháp hình ảnh 

Biến dạng do lao cột sống cổ chủ yếu là gù vùng do xẹp thân đốt sống và 

đĩa đệm. Xẹp đốt sống nặng là giảm chiều cao đốt sống > 50% chiều cao bình 

thường đốt sống đó. Xẹp đốt sống nhẹ đến trung bình là giảm chiều cao < 
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50% đốt sống đó (theo Chandra và cs (2013) [54]). Theo Passias và cs (2018) 

có quá nhiều cách phân loại biến dạng cột sống cổ khác nhau nhưng cách 

phân loại của Ames và cs được chú ý nhiều  nhất dựa trên XQ cột sống, cấu 

trúc giải phẫu, biểu hiện lâm sàng [128]. Chúng tôi dựa trên phân loại của 

Passias và cs (2018) đánh giá đặc điểm biến dạng lao cột sống cổ về góc gù 

vùng và góc cột sống cổ. Đánh giá biến dạng cột sống cổ bằng biểu hiện lâm 

sàng thông qua hội chứng tủy cổ JOA và chất lượng cuộc sống qua thang 

điểm NDI [129] 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi, góc gù vùng trung bình 18,90 trong 

khi góc gù cột sống cổ (CL) 3,030. Góc gù vùng nặng nhất có 1 bệnh nhân 420 

và có 1 bệnh nhân tổn thương trong thân đốt sống, đĩa đệm chưa bị xẹp, có 

tổn thương cả cung sau, gai sau nên góc gù vùng của bệnh nhân này là bình 

thường (-60).  

Pan và cs (2017) báo cáo 46 bệnh nhân lao cột sống cổ, phẫu thuật lối 

trước, cắt thân đốt sống, đặt lồng không kéo giãn (NETC), nẹp vít cổ trước. 

Tác giả so sánh góc cột sống cổ (CL) C2-C7 trước mổ trung bình 170 ± 5,20  

so với sau mổ là  -160 ± 7,50 khác biệt trung bình – 330  (với p = 0,0074; CI 

95% , - 350  đến - 310 ) [5]. Tuy nhiên, biểu hiện lâm sàng của biến dạng 

cột sống cổ rất khó phát hiện, chỉ khi biến dạng rất nặng. Tác giải đã đánh 

giá biển dạng thông qua biểu hiện lâm sàng dựa vào các thang điểm JOA, 

và NDI. 

Báo cáo của He và cs (2014) [3] theo dõi 25 bệnh nhân lao cột sống cổ 

thấp, mổ lối trước cắt thân đốt sống, giải ép ghép xương tự thân và cố định 

bằng nẹp cổ trước, thời gian theo dõi trung bình 37,4 tháng. Góc gù vùng 

trung bình 15,480 cao nhất 550 và thấp nhất 00. Tuy nhiên, nghiên cứu của tác 

giả không đề cập đến góc cột sống cổ (CL) mà tác giả chỉ tính góc gù vùng 

nên khó so sánh góc cột sống cổ C2-C7 có biến dạng không khi góc gù vùng 

thay đổi. 
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Tác giả Mao và cs (2013) báo cáo 21 bệnh nhân lao cột sống cổ thấp 

(C3-C7) góc gù vùng đo trên XQ cột sống cổ nghiên trung bình trước mổ 290  

(25 - 500 ) [67].  

Liu và cs (2012) [130] báo cáo kết quả phẫu thuật giải ép, cắt thân đốt 

sống, ghép xương tự thân, chỉnh gù, đặt nẹp cổ trước 12 bệnh nhân lao cột 

sống cổ từ 2005 đến năm 2012 ở người lớn. Góc gù vùng trung bình 42,580 

(dao động từ 30 – 670) có 2 bệnh nhân gù > 600. Tác giả cũng không đề cấp 

đến góc cột sống cổ trong khi có biến dạng lớn góc gù vùng. 

Tác giải Raja RA và cs (2012) báo cáo 44 bệnh nhân lao cột sống cổ 

trong 7 năm, cũng chỉ đề cập đến góc gù vùng cột sống cổ [131]. Nghiên cứu 

của các tác giả về góc gù vùng trung bình 15,480 đến 42,30 cũng tương đồng 

với kết quả nghiên cứu của chúng tôi là 18,90. 

Như vậy, hầu hết các báo cáo về biến dạng cột sống cổ do lao là loại 

biến dạng gù. Góc gù vùng mặc dù có độ lớn rất lớn nhưng góc cột sống cổ ở 

mức gù nhẹ hoặc trung bình.  

4.3. Đặc điểm tổn thương giải phẫu lao cột sống cổ trên hình ảnh 

4.3.1. Tổn thương giải phẫu lao cột sống cổ trên phim XQ 

- Ở giai đoạn sớm, biểu hiện sớm nhất trên XQ là dấu hiệu thưa xương, 

khi có tổn thương từ 30% trở lên ở thân đốt sống và tăng mờ mô mềm trước 

CSC gợi ý đến LCSC [41]. Hẹp khoang gian đốt sống (xẹp đĩa đệm) và bờ 

sụn tiếp tổn thương dạng nham nhở thấy được trên XQ sau 2 đến 3 tuần xuất 

hiện triệu chứng. Bằng chứng phá hủy thân đốt sống chỉ thấy được trên XQ 

quy ước khi tổn thương từ 50% thân đốt sống trở lên. Các biến dạng cột sống 

thường gặp nhưng muộn hơn, khi đốt sống bị phá hủy nhiều gây xẹp. Việc 

phá hủy đốt sống C1, thân C2, lồi cầu chẩm hoặc mỏm răng có thể gây di lệch 

và mất vững nghiêm trọng. Khi có sự phá hủy thân đốt sống cổ thấp gây biến 

dạng gù vùng cổ có thể thấy được trên lâm sàng nhưng thường rất muộn. Dấu 
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hiệu tạo hốc ở bờ trước thân đốt sống bị viêm, dấu hiệu TT tạo hốc dưới dây 

chằng dọc trước. Một khối áp xe cạnh cột sống có calci hóa trong ổ áp xe 

thương gặp ở lao cột sống [42]. 

- Trong nghiên cứu của chúng tôi, cả 31 bệnh nhân đều có biểu hiện chèn 

ép tủy cổ, BN ở giai đoạn bệnh đang tiến triển phá hủy thân đốt sống nhiều, 

gây xẹp thân đốt sống gây nên biến chứng gù biến dạng cột sóng nên khó xác 

định vị trí tổn thương ban đầu. Có 1 bệnh nhân không phát hiện tổn thương 

đốt sống trên XQ thường quy nhưng có biểu hiện liệt hoàn toàn tứ chi, bí 

đái phải đặt dẫn lưu niệu đạo bàng quang. Trên phim CLVT và CHT phát 

hiện tổn thương ở mảnh sống (lamina) và gai sau, có áp xe trong ống sống 

gây hẹp ống sống nặng. Số đốt sống tổn thương phát hiện được trên XQ 

thường quy trung bình là 2,13 đốt trong đó tổn thương 2 đốt sống gặp nhiều 

nhất 80,6%. Một bệnh nhân tổn thương ở 4 đốt sống, tuy nhiên chỉ 2 đốt 

sống có tổn thương phá hủy > 50% thân đốt sống gây xẹp, 2 đốt sống còn 

lại tổn thương dạn ăn mòn, tạo hốc chưa gây xẹp đốt sống. Xẹp đĩa đệm 

gặp ở 30/31 bệnh nhân. Có 1 bệnh nhân không thấy xẹp đĩa đệm vì tổn 

thương nằm trong giữa thân đốt sống và cung sau. Đánh giá tăng mờ trước 

sống trên phim XQ thường quy có tăng lên, trung bình 24,2mm. 77,4% BN 

LCSC thấp có tăng mờ mô mềm trước sống, và 22,6% tăng mờ trước sống 

ở C2-C3-C4. Mức tăng mờ này không nhiều nên lý giải bệnh nhân nghiên 

cứu có tuổi thấp nhất 21 nên tổn thương chủ yếu chất hoại tử và xẹp đốt 

sống, xẹp đĩa đệm. 

- Biến dạng gù vùng gặp ở 30/31(96,8%) bệnh nhân, trên phim XQ cột 

sống cổ thường quy chụp nghiêng phát hiện góc gù, đo góc gù vùng dễ dàng 

hơn, trung bình 18,90. Trong khi góc ưỡn cột sống cổ (CL = cervical lordosis) 

thay đổi không nhiều, chỉ gù nhẹ 3,030. He và cs (2014) báo cáo 25 bệnh nhân 

LCSC C3 – C7, góc gù vùng trung bình là 15,480 ; tác giả không tính góc cột 

sống cổ (CL) [3]. 
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4.3.2. Tổn thương giải phẫu lao cột sống cổ trên phim CLVT  

CLVT cho phép đánh giá chi tiết những TT viêm hoại tử xương sớm hơn 

XQ mặc dù không hiệu quả bằng CHT, xác định được sự lớn dần của áp xe 

cạnh sống và mô quanh sống. Những áp xe cạnh sống 2 bên có mảnh can xi 

bên trong thường là bệnh học của lao xương [22], [41]. 

Theo nghiên cứu của Ansari và cs (2013) đặc điểm tổn thương cột 

sống do lao trên CLVT là tiêu xương thân đốt sống bờ không đều, có 

xương xơ, xẹp đĩa đệm, mất tính liên tục của bờ xương, có mảnh xương 

hoại tử trong áp xe [41].  

Jain R và cs (1993) nghiên cứu CLVT 30 bệnh nhân lao cột sống, tác giả 

thấy đặc điểm chất hoại tử cạnh sống gặp ở tất cả các bệnh nhân, tiêu xương 

rõ ở dưới vỏ xương kèm xơ vỏ xương, xẹp đĩa đệm luôn kèm với phá hủy 

thân đốt sống, mảnh xương chết trong áp xe hoặc chất hoại tử gặp ở 66% 

bệnh nhân [132]. 

Nghiên cứu của chúng tôi, số đốt sống tổn thương trung bình là 2,26 đốt, 

nhiều nhất là tổn thương 2 tầng 23 bệnh nhân (74,2%), có 1 (3,2%) bệnh nhân 

phát hiện tổn thương 5 đốt sống. Đặc điểm tổn thương trên CLVT; xẹp đốt 

sống do phá hủy xương dạng hoại tử, có chất hoại tử hoặc áp xe cạnh sống 

96,8%, có mảnh xương hoại tử 96,8%. 

4.3.3. Tổn thương giải phẫu lao cột sống cổ trên phim CHT  

Nghiên cứu của Gehlot và cs [133] về hình ảnh CHT bệnh nhân LCS, có 

áp xe cạnh sống chiếm 98,5% các trường hợp, tổn thương 2 thân đốt sống 

60%, dạng tạo hốc (ăn mòn) thân đốt sống 2,85%, hẹp khoang gian đốt sống 

(xẹp đĩa đệm) 92,8%. Tác giả kết luận, CHT là kỹ thuật hình ảnh có giá trị 

nhất trong phát hiện bệnh lý LCS cũng như sự lan tràn của bệnh, đồng thời 

định hướng cho các phẫu thuật viên chọn cách tiếp cận ổ tổn thương lao trước 

khi phẫu thuật. Mặt khác theo Jain và cs [48] số đốt sống TT phát hiện trên 

XQ thường quy trung bình là 2,61 đốt trong khi trên CHT là 3,2 đốt sống. 
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Như vậy, những TT sớm lan tràn ở thân đốt sống phát hiện trên CHT cao hơn 

trên XQ thường quy là 34,7%.   

Currie và cs mô tả đặc điểm điển hình của TT lao ở cột sống dựa vào 

CHT, đó là nhiễm trùng bắt đầu từ bờ trước thân đốt sống nơi tiếp giáp với 

sụn tiếp. Ở vùng này các tiểu động mạch gấp lại đột ngột nên cho phép vi 

khuẩn nghẽn lại tại đây và hoạt động tạo thành áp xe. Do đó dấu hiệu sớm 

nhất trên CHT cột sống là phù sụn tiếp, phù tủy xương gặp 100% các 

trường hợp hay giảm cường độ tín hiệu trên T1W và tăng tín hiệu trên 

T2W [48],[47]. 

Tao Shi và cs (2016) [30] báo cáo 967 BN lao cột sống, số đốt sống TT 

như sau: 1 đốt sống 11,17%, 2 đốt sống 56,15% và trên 3 đốt sống 32,68% 

với đặc điểm TT hẹp khoang gian đốt sống 86,35%, có áp xe cạnh sống 

55,64%, áp xe trước sống 8,17%, chèn ép ngoài màng cứng 33,3%, tổn 

thương ăn mòn 3,41%. Áp xe do lao cột sống nhiều hay ít phụ thuộc vào tuổi 

mắc bệnh, tuổi càng trẻ (≤ 10 tuổi) do hoạt động hệ miễn dịch mạnh nên 

thường có nhiều áp xe và ngược lại, tuổi càng cao thì chủ yếu là xương viêm 

và chất hoại tử, trung bình có áp xe chiếm từ 60 – 84% các trường hợp [21].  

Theo Frel và cs (2017) TT 2 đốt sống 75%, trên 2 đốt sống 25%, giảm 

cường độ tín hiệu thân đốt sống 87,5%, tín hiệu hỗn hợp 12,5% (ảnh T1WI) 

và ở đĩa đệm, tín hiệu đồng nhất 100%, giảm tín hiệu 0% [116].  

Kim và cs (2016) có áp xe cạnh sống 75% và 53% áp xe ngoài màng 

cứng, 70% TT 1 – 2 đốt sống và 30% TT trên 3 đốt sống [28]. TT thường ở 

bờ sụn tiếp 2 đốt sống liền kề gây thiểu dưỡng đĩa đệm và xẹp đĩa đệm, hoại 

tử đĩa đệm.  

Nghiên cứu của chúng tôi, tổn thương 2 đốt sống trên CHT là 74,2% 

nhưng phát hiện được những tổn thương dạng sớm nhất ở đốt sống liền kề 

đốt tổn thương. Đặc điểm tổn thương có áp xe hoặc chất hoại tử cạnh sống 

và ngoài màng cứng nhiều nhất 77,4%; chèn ép tủy trên CHT là 100%. Kết 

quả này cũng tương đồng với báo cáo của các tác giả trên. 
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4.4. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật lao cột sống cổ qua đường mổ 

cổ trước 

4.4.1. Một số đặc điểm về phẫu thuật qua lối cổ trước 

- Chỉ định phẫu thuật nên thực hiện sớm ngay sau khi chẩn đoán lao cột 

sống có biến chứng chèn ép tủy, gù biến dạng cột sống, mất vững, vì kỹ thuật 

dễ thực hiện, phục hồi thần kinh nhanh hơn do vào trực tiếp thân đốt sống tổn 

thương để cắt lọc, làm sạch, giải ép triệt để sau đó ghép xương, đặt dụng cụ 

cột sống, hoặc lồng kéo giãn hoặc không kéo giãn đã được báo cáo nhiều với 

kết quả cải thiện liệt nhanh, liền xương tốt, chỉnh gù cột sống [3], [88], [104], 

[56]. Khi tổ chức viêm đã xơ hóa, tổ chức xương đã đặc lại cứng giòn, việc 

mổ khó khăn hơn, nhất là đã có liền xương, thời gian liệt thần kinh càng kéo 

dài trước mổ thì thời gian phục hồi thần kinh sau mổ chậm hơn [134]. Nhưng 

việc phẫu thuật cũng có thể thực hiện ở BN liệt muộn bị chèn ép bởi cầu 

xương cứng do gù gây ra [87]. Tuy nhiên, việc phẫu thuật muộn đồng nghĩa 

với nguy cơ phục hồi liệt kém hơn và biến chứng do phẫu thuật nhiều hơn. 

Theo Anil K. Jain và cs (2013) [15] lao cột sống 98% tổn thương ở thân 

đốt sống nên tủy sống thường bị chèn ép từ phía trước. Chỉ định mổ nên thực 

hiện sớm khi có biến chứng thần kinh trong thời gian theo dõi điều trị bảo tồn 

3 – 4 tuần không kết quả hoặc những bệnh nhân tổn thương nhiều đốt sống 

gây gù nặng nên phẫu thuật sớm. Tuy nhiên, tác giả để nghị phẫu thuật khi có 

gù nặng ở cột sống ngực và thắt lưng, ở cột sống cổ khó đánh giá gù trên lâm 

sàng vì khi có biến chứng gù bệnh nhân đã có biểu hiện liệt thần kinh.  

Fisahn và cs (2017) [135] tổng kết về xu hướng lối vào cổ trước hay 

cổ sau trong phẫu thuật điều trị lao cột sống từ năm 2000 – 2016, tổng hợp 

được 6 nghiên cứu can thiệp lâm sàng có đối chứng. Tác giả thấy kết quả 

hầu hết phẫu thuật lựa chọn lối vào cổ trước cho LCS cổ và cổ-ngực, và 

vào lối sau cho LCS ngực và thắt lưng.  
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 Báo cáo của Salzmann và cs (2018) trong số 87045 BN phẫu thuật ghép  

xương ở cột sống cổ, có 85,2% được mổ lối cổ trước để cắt thân đốt sống, giải 

ép tủy, đặt dụng cụ cột sống và hàn liên thân đốt sống vừa cho kết quả phục 

hồi nhanh liệt nhanh hơn và liên xương tốt hơn [136]. Riêng ở cột sống cổ, 

mổ lối cổ trước được đa số tác giả áp dụng [117]. 

- Phẫu thuật giải ép tủy lối cổ trước, cắt lọc, lấy xương hoặc đĩa đệm 

hoại tử đến dây chằng dọc sau, và hàn xương cùng với điều trị thuốc chống 

lao được nhiều tác giả áp dụng vì trực tiếp vào vị trí tổn thương ở thân đốt 

sống, và các đốt sống liền kề TT thường được ứng dụng nhất [89], [56]. 

LCSC cao C1C2, có thể vào qua đường họng cắt lọc, dẫn lưu áp xe, vì C1 

không có thân đốt sống nên việc ghép xương liên thân đốt sống chỉ thực hiện 

từ C2C3 đến C7T1 [42], [137]. Hoặc vào qua đường trước bên theo phương 

pháp Bohlman [121]. Theo báo cáo của Xing và cs (2016) [138] có 11 BN 

LCSC C2-3 vào qua thành bên hầu theo đường vào Bohlman cắt lọc, giải ép 

thuận lợi, ít biến chứng nhưng rất khó hàn xương do dễ di lệch mảnh ghép. 

Những trường hợp TT xương nhẹ, dạng tạo hốc lan tỏa hoặc TT mô mềm có 

thể điều trị không mổ hoặc chỉ mổ cố định lối sau khi mất vững. Tuy nhiên 

hầu hết BN bị bỏ quên bệnh không chẩn đoán ra bệnh do bệnh học LCSC cao 

rất âm thầm, kín đáo nên khó phát hiện. Khi có phá hủy nặng 1 thân đốt sống, 

rất khó điều trị bảo tồn hiệu quả vì bản thân đốt sống viêm mục nát, mất độ 

vững của xương. Ngược lại điều trị phẫu thuật giúp phục hồi lại đốt sống 

đồng thời giữ vững được cột sống [139], [24]. Lối vào qua đường họng dễ 

tiếp cận hơn nhưng phẫu trường hẹp và sâu lại gây nhiều biến chứng như 

nhiễm trùng khoang miệng, áp xe sau hầu, phù lưỡi, thay đổi giọng nói, có thể 

rò dịch não tủy [138]. Lot và cs [140] cho rằng lối vào theo Bohlman có nguy 

cơ biến chứng mổ cao, vì máng cảnh dễ bị TT khi phẫu tích, bộc lộ.  
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Những TT quan sát thấy trong lúc phẫu thuật ở giai đoạn sớm: các tổ 

chức xung quanh đốt sống TT thường dính và dễ chảy máu, dây chằng dọc 

trước vị trí TT viêm dày và mủn nát hoại tử, đĩa đệm xẹp làm phần xương 

dưới sụn tiếp hoại tử có chứa nhiều hốc chứa nhiều tổ chức hoại tử, áp xe 

thường thoát ra ngoài qua vị trí hoại tử dây chằng dọc trước để vào cơ dài cổ. 

Mủ, áp xe có thể chạy lên và xuống thân đốt sống liền kề và có thể lan đến đốt 

sống ngực thứ 3 do đặc điểm giải phẫu cơ dài cổ bám tận đến T3. Mủ, áp xe 

lan đến tầng đốt sống nào, vị trí đó sẽ bị tổn thương sớm nham nhở tạo hốc 

nhỏ ở vỏ xương cứng, tạo nhiều hốc lỗ chỗ ở vỏ xương và sau nhiều tuần, 

nhiều tháng, không được điều trị, đốt sống xẹp xuống gây gù cột sống. Bệnh ở 

giai đoạn muộn, có liền xương, sự can xương, tạo vỏ xương cứng chắc bao 

quanh vùng hoại tử, vỏ xương đặc và rất cứng nhưng giòn, dễ gãy, khi vít dễ 

mủ nát. Nếu thân đốt sống TT hoại tử đến 1/3 đốt sống, phần xương lành còn 

lại cũng bị mục dần nên khi vít vào phần xương này thường khó và dễ bị lỏng 

vít [67]. Vì vậy, khi đặt ETC vẫn phải cắt bỏ phần thân đốt sống này cùng đĩa 

đệm liền kề.  

Theo Jain và cs [15] biến chứng liệt thần kinh thứ phát do chèn ép cơ 

học bởi áp xe, mô viêm, chất hoại tử, và di lệch do gù cột sống hoặc do hình 

thành các cầu xương quanh tủy sống gây chèn ép. 

Đĩa đệm hoại tử thường bị xẹp hoàn toàn, chỉ còn phần sụn tiếp xơ nên 2 

thân đốt sống có thể dính vào nhau nhưng khó liền xương vì vẫn còn sụn, ổ 

chứa các chất hoại tử vẫn nằm giữa 2 thân đốt sống liền kề, có thể có hình 

thành các can xương từ vỏ 2 thân đốt sống nối với nhau. Khi mổ, có thể cắt 1 

phần, hoặc toàn bộ thân đốt sống đến xương lành có chảy máu với mục đích 

đảm bảo cho liền xương cao, đồng thời giải phóng được tổ chức hoại tử ngoài 

màng cứng khi dây chằng dọc sau bị hoại tử gây chèn ép màng cứng và tủy 

cổ. Theo Võ Văn Thành [109], áp xe và mủ gặp 80% trong lúc mổ, cắt lọc, 

dọn sạch ổ tổn thương lao là lý tưởng để liền xương tốt. 
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Như vậy, xu hướng các tác giả ứng dụng lối vào cổ trước trong các bệnh 

lý lao cột sống cổ, đường mổ an toàn, ít biến chứng, và quan trọng nhất là có 

thể cắt lọc tổ chức hoại tử dễ dàng và đặt lồng kéo giãn (ETC) nắn chỉnh khá 

thuận lợi.  

4.4.2. Thời gian phẫu thuật 

Hao Zeng và cs [141] báo cáo thời gian phẫu thuật trung bình 225 ± 39 

phút, thời gian nằm viện 15,2 ± 4,5 ngày. Thời gian mổ trong nghiên cứu này dài 

hơn kết quả nghiên cứu của chúng tôi vì chúng tôi chỉ mổ một lối vào trước 

trong khi Hao Zeng và cs phẫu thuật vào cả lối trước và lối sau để cố định, ghép 

xương. Nhưng số ngày nằm viện ngắn hơn nghiên cứu của chúng tôi vì BN nhân 

tham gia nghiên cứu của chúng tôi cần thời gian 2 tuần nằm viện để điều trị 

thuốc chống lao trước mổ, đồng thời BN nhập viện thường có nhiều bệnh kèm 

theo như tim mạch, dùng thuốc chống đông, mắc lao đoạn cột sống khác kèm 

theo, khớp khác kèm theo có chỉ định mổ nên thời gian nằm viện kéo dài hơn.  

Theo báo cáo của Koptan và cs (2011) [4] 30 bệnh nhân lao cột sống cổ 

chia 2 nhóm, nhóm chỉ ghép xương và nhóm đặt lồng không kéo giãn 

(NETC). Kết quả thời gian phẫu thuật nhóm ghép xương là 125 phút, nhóm 

đặt lồng là 100 phút. Thời gian cho phẫu thuật ghép xương lâu hơn là do có 

thêm phẫu thuật cắt khối xương mào chậu. Trong khi nhóm đặt lồng không 

kéo giãn ngắn hơn vì loại lồng này không có vít cố định vào thân đốt sống nên 

thời gian phẫu thuật nhanh hơn. Nghiên cứu của chúng tôi, thời gian mổ ở 

nhóm ghép xương tự thân là 105 phút. Nhóm đặt ADDplus là 138,1 phút. Khác 

biệt giữa 2 nhóm chỉ ghép xương tự thân và đặt ADDplus có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05). 

4.4.3. Đường vào bên cổ trái và cổ phải 

Do đặc điểm giải phẫu của thần kinh quặt ngược thanh quản phải và trái 

có khác nhau nên xu hướng phẫu thuật vào bên cổ trái được khuyến cáo hơn. 

Đường vào phẫu thuật ở đốt sống C3 – C7, hầu hết tác giả vào qua tam giác 
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cổ trước hoặc sau theo đường Southwick – Robinson [142]. Nghiên cứu của 

chúng tôi có 21 BN mổ cổ trước bên trái, 10 BN vào bên phải. Cả 2 bên đều 

thuận lợi, có thể mở rộng trường mổ lên trên hoặc xuống dưới, chỉ cắt qua các 

lớp cân cổ nên ít gây chấn thương khí quản, thực quản và các mạch máu lớn 

đồng thời vừa thuận lợi để lấy bỏ tổ chức hoại tử và cắt thân đốt sống dễ 

dàng. Điều khó khăn nhất là khi phải đặt mảnh xương ghép hoặc vít cố định 

thân đốt sống vào vị trí thân C2 vì trường mổ hẹp, vướng cằm và hàm BN, 

phải dùng dụng cụ panh vết mổ với lực lớn hơn, kéo giãn nhiều hơn nên dễ 

gây đau họng sau mổ. Không gặp BN nào có biến chứng trong và sau mổ. 

Một nghiên cứu đa trung tâm với 8887 BN được mổ CSC thấp lối trước,     

chỉ xác định có 1 BN chấn thương thần kinh thanh quản trên. BN này được mở 

thông dạ dày nuôi dưỡng, phục hồi thần kinh 6 tháng sau mổ [143]. 

Báo cáo của Nigro L và cs (2017) 1 bệnh nhân mổ cắt 2 thân đốt sống 

sau đố đặt lồng kéo giãn (ETC) đều vào bên cổ trái thuận lợi, không có 

biến chứng [8]. 

Báo cáo của Tarantino và cs (2017) mổ cắt thân đốt sống đặt ADDplus ở  34 

bệnh nhân do lao và do thoái hóa, trong đó 33/34 bệnh nhân được mổ bên cổ 

trái, không gặp BN nào biến chứng thần kinh quặt ngược thanh quản [9]. 

Tác giả khác Pan MD và cs (2017) báo cáo 46 bệnh nhân lao cột sống cổ 

được mổ vào lối cổ trước bên phải, tác giả cũng không gặp biến chứng thần kinh 

thanh quản quặt ngược nào [5].  

Như vậy, theo tổng kết của các tác giả việc phẫu thuật lối vào bên cổ 

phải hay bên cổ trái không có sự khác biệt về biến chứng thần kinh thanh 

quản quặt ngược. 

4.4.4. Vấn đề cắt thân đốt sống và đặt ADDplus 

Trong lao cột sống, thân đốt sống viêm thường hoại tử, do đặc điểm tổn 

thương lao chủ yếu phần thân đốt sống tiếp xúc với đĩa đệm nên thường hoại 

tử đĩa đệm kèm theo một phần mỗi thân đốt sống liền kề, hơn nữa thân đốt 
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sống cổ mỏng hơn ở đoạn cột sống ngực và thắt lưng nên khi cắt phần xương 

hoại tử, phần xương lành còn lại sẽ rất mỏng. Khi đặt ADDplus vít cố định vào 

phần xương mỏng này dễ gây lỏng vít hoặc vào khoang gian đốt sống. Vì vậy, 

với đặt ADDplus thường phải cắt toàn bộ đốt sống gồm cả phần xương hoại tử, 

phần xương lành còn lại cùng đĩa đệm, enplate để đảm bảo vít vào thân đốt 

sống đủ chắc chắn, dễ liền xương đồng thời tránh di lệch trong quá trình bệnh 

nhân vận động. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, có 10/16 bệnh nhân phải cắt hoàn toàn 

2 thân đốt sống (62,5%) để đặt ADDplus. Chỉ 1 bệnh nhân cắt hoàn toàn 1 thân 

đốt sống, 2 đĩa đệm liền kề do tổn thương phá hủy trong 1 thân đốt sống 

nhưng chưa gây xẹp đốt sống. Trong khi nhóm ghép xương có 10/15 bệnh 

nhân chỉ cắt 1 phần mỗi thân đốt sống cũng đủ ghép xương (66,7%), cố gắng 

bảo tồn phần xương lành còn lại và đĩa đệm liền kề. Số thân đốt sống chung 

bình phải cắt là 2,52 đốt sống. 

Tarantino và cs (2017) báo cáo 34 bệnh mổ lối cổ trước cắt thân đốt sống 

và đặt ADDplus, cắt 1 thân đốt sống 21/34 bệnh nhân (61,8%), cắt 2 thân đốt 

sống 9/34 (26,5%), và cắt 3 thân đốt sống ở 4/34 bệnh nhân. Tuy nhiên, tác 

giả ứng dụng ADDplus để điều trị thoái hóa cột sống cổ nên số bệnh nhân cắt 1 

thân đốt sống chiếm đa số (21/34) [9].  

Nigro L và cs (2017) báo cáo 1 bệnh nhân cắt 2 thân đốt sống do lao cột 

sống cổ có gù nặng, kết quả chỉnh gù tốt, không có biến chứng di lệch 

ADDplus  và kỹ thuật dễ thực hiện hơn [8].  

Việc lựa chọn cách hàn liên thân đốt sống sau khi cắt thân đốt sống bằng 

ghép xương tự thân hoặc lồng không kéo giãn (NETC) hoặc lồng kéo giãn 

được (ETC) được nhiều tác giả báo cáo [3], [105], [56]. Mỗi phương pháp có 

ưu và nhược điểm riêng nhưng tăng tỉ lệ biến chứng di lệch, khớp giả khi cắt 

nhiều thân đốt sống ở nhóm đặt lồng không kéo giãn [144]. Có rất ít báo cáo 
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về phẫu thuật lao cột sống cổ cắt nhiều thân đốt sống (≥ 3 thân đốt sống), Hao 

Zeng và cs (2016) báo cáo 11 bệnh nhân phẫu thuật cả lối trước cắt thân đốt 

sống, ghép xương đồng loại và lối sau nẹp vít cố định khối bên, ghép xương 

sau bên. Tất cả bệnh nhân đều phải nằm bất động sau mổ 4 đến 6 tuần, thời 

gian liền xương đạt được từ 6 đến 9 tháng ở tất cả 11 bệnh nhân [141]. Các 

biến chứng liên quan đến lồng không kéo giãn là di lệch và biến dạng vùng 

của cột sống cổ đã được báo cáo [118], [96], [144].     

Zhang và cs (2018) báo cáo 1 bệnh nhân lao cột sống cổ mổ cắt 4 thân 

đốt sống sau đó ghép xương mác tự thân dài 9,5 cm. Bệnh nhân này được 

phẫu thuật cố định bằng nẹp vít qua cuống lối sau trước khi mổ lối trước. Kết 

quả liền xương đạt được 6 tháng sau phẫu thuật [145]. 

4.4.5.  Ghép xương tự thân, xương đồng loại  ở lao cột sống đang hoạt động 

Ghép xương tự thân trong điều trị lao cột sống cổ được thực hiện từ rất 

sớm, Hodgson và cs (1956) đã báo cáo giải ép, cắt thân đốt sống và ghép 

xương tự thân đồng thời điều trị thuốc chống lao, phương pháp này được coi 

là tiêu chuẩn vàng của điều trị lao cột sống [94]. Ngày nay, ghép xương tự 

thân 3 vỏ xương được ứng dụng phổ biến, dấu hiệu liền xương cũng được coi 

là dấu hiệu khỏi bệnh.     

Jain và cs (2013) đề nghị phẫu thuật cắt lọc đến xương lành có chảy máu 

ở phía trên và phía dưới TT mới đảm bảo liền xương nhanh và chắc [15].  

Lu và cs (2009) [102] báo cáo sử dụng xương tự thân, xương đồng loại 

cùng với ETC ở 56 bệnh nhân viêm cột sống cổ do nấm, tụ cầu, do lao theo 

dõi 21 tháng. Tác giả kết luận không có sự khác biệt về nhiễm trùng tái phát, 

mức liền xương giữa 2 loại xương ghép này. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, việc cắt lọc, giải ép, lấy bỏ hết mô hoại 

tử, giải phóng đến màng cứng bị chèn ép, cắt 2 thân đốt sống bệnh và đĩa đệm 

liền kề. Nhóm chỉ ghép xương, việc cắt thân đốt sống tiết kiệm, chú ý bảo tồn 

phần thân đốt sống lành còn lại, hạn chế cắt trên 3 thân đốt sống, tránh phải 

ghép mảnh xương quá dài, dễ di lệch.  
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        Theo He và cs (2018) [117] khối xương mào chậu từ 2 đến 3 cm là mảnh 

ghép phù hợp nhất đủ chắc và hạn chế được biến chứng di lệch. 

Mao He và cs (2014) [3] mô tả cách phẫu thuật. Tác giả vào đường cổ 

trước bên theo Smith – Robinson, cắt lọc, lấy hết chất hoại tử, xương hoại tử, 

đĩa đệm hoại tử, cả phần dây chằng dọc sau hoại tử để giải phóng màng cứng. 

- Khó khăn là mảnh xương ghép không được cố định nên dễ biến chứng 

di lệch mảnh ghép vì đoạn CSC có biên độ vận động lớn nên khi người bệnh 

vận động, bất động không tốt rất dễ di lệch hoặc bật mảnh xương ghép.  

- Trong nghiên cứu của chúng tôi, chiều dài mảnh xương mào chậu trung 

bình 18,3 ± 5,8 mm. Có thể do khối xương ghép của chúng tôi không quá dài 

nên không gặp bệnh nhân nào di lệch mảnh xương ghép. 

- Ngoài ghép xương tự thân, ngày nay có nhiều báo cáo về ghép xương 

đồng loại ở lao cột sống. Theo Hao Zeng và cs (2016) [141] giải ép tủy phải 

cắt lọc, loại bỏ hết mủ, mô hoại tử, và xương chết, đĩa đệm hoại tử, dây chằng 

dọc sau đến màng cứng tủy. Tác giả báo cáo 11 bệnh nhân lao cột sống cổ có 

phẫu thuật cắt trên 3 thân đốt sống, ghép xương đồng loại, kết hợp với phẫu 

thuật nẹp vít khối bên cùng với ghép xương sau bên. Đạt tỉ lệ liền xương ở tất 

cả bệnh nhân 6 đến 9 tháng sau mổ. 

- Như vậy, ghép xương tự thân hoặc đồng loại có thể thực hiện an toàn ở 

lao cột sống đang hoạt động với điều kiện phải phẫu thuật cắt lọc, loại bỏ hết 

xương hoại tử. 

4.4.6. Lồng kéo giãn (ETC) và lao cột sống đang hoạt động 

Lồng kéo giãn (ETC) được ứng dụng lần đầu tiên năm 2003 ở bệnh lý 

thoái hóa cột sống cổ [104]. Nhiều năm qua, các kỹ thuật phục hồi lại thân đốt 

sống sau khi mổ cắt đi 1 hoặc nhiều thân đốt sống để điều trị cho các loại 

bệnh lý cột sống khác nhau bước đầu cho thấy hiệu quả về chỉnh biến dạng và 

liền xương. Kỹ thuật hàn liên thân đốt sống bằng ghép xương tự thân như 
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xương mào chậu hoặc xương mác được coi như tiêu chuẩn vàng nhưng cũng 

có những hạn chế như biến chứng đau mạn tính ở vị trí lấy xương, khớp giả 

và di lệch mảnh xương ghép, đặc biệt là gù vẫn tiến triển [5].  

Việc đặt lồng ETC sau mổ cắt 1 hoặc nhiều thân CSC do có cố định lồng 

vào thân đốt sống, mặt tiếp xúc của lồng ETC và thân đốt sống của BN đảm 

bảo đủ chắc chắn nên tránh được di lệch. Đối với lồng NETC trong bệnh lý 

nhiễm trùng quá trình viêm có thể vẫn tiến triển sinh ra tổ chức hoại tử gây 

lỏng và  di lệch lồng, cao hơn sau mổ. Do lồng NETC có khoảng trống lớn 

trong nòng nên dễ hình thành áp xe do đó gây lỏng lồng dẫn đến di lệch và 

biến chứng chèn ép tủy do dụng cụ [3], [144]. Daubs (2005) [146] báo cáo cắt 

nhiều thân đốt sống nguy cơ di lệch lồng NETC là 75%. Ngược lại, lồng kéo 

giãn có khả năng kéo giãn (expandable cage) để điều chỉnh độ dài tùy ý nên 

có thể đặt hàn liên thân và đồng thời chỉnh gù CSC, kéo giãn tối đa lúc đặt để 

hàn liên thân đốt sống đủ chắc chắn [147]. 

Lorenzo và cs (2017) [8] sử dụng ETC không có khoảng trống nhiều nên 

giảm được tỉ lệ hình thành áp xe. Tăng sự tiếp xúc giữa xương và mặt thân đốt 

sống sau khi giãn lồng ETC do đó có thể nắn chỉnh được gù cột sống chủ 

động hơn [9]. 

Oga và cs [148] cho rằng không có nhiễm trùng kéo dài hoặc tái phát sau 

mổ cho BN lao cột sống có đặt dụng cụ kim loại vì mức độ kết dính với kim 

loại của vi khuẩn lao kém hơn vi khuẩn Gram (+)  (do nhóm vi khuẩn này tạo 

màng sinh học biofilm rất dày để ngăn kháng sinh ngấm vào mô xung quanh 

kim loại), nhưng vi khuẩn lao rất ít tạo màng sinh học biofilm nên có thể đặt 

dụng cụ kim loại một cách an toàn trong lao đang hoạt động với điều kiện 

phải cắt bỏ, làm sạch ổ TT [12]. 

Anil và cs [149] báo cáo việc mổ giải ép tủy, cắt lọc lối trước CSC sau 

đó đặt lồng titan nhưng có nguy cơ lồng chui vào trong thân đốt sống khi đốt 

sống chịu lực nén trong quá trình BN hoạt động, sinh hoạt bình thường. Nếu 
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có cho xương vào trong lòng lồng titan có thể làm giảm sự di lệch của lồng 

titan hơn. Việc chọn dụng cụ cột sống phụ thuộc vào vị trí và mức độ TT ở 

cột sống, chọn nẹp cổ trước và vít ở tầng bệnh lý ngắn hơn sau khi cắt lọc 

xương hoại tử đến xương lành ở phía trên và dưới tầng bệnh lý.  

Theo Raja và cs [131] báo cáo không có chống chỉ định đặt dụng cụ kim 

loại trong cột sống nhiễm trùng nếu không mổ cắt lọc, giải ép đủ sạch, lấy hết 

tổ chức hoại tử đến xương lành chảy máu. 

Vấn đề liền xương khi đặt ETC tác giả Elder và cs (2015) [104] báo cáo 

có tỉ lệ liền xương thấp hơn so với ghép xương tự thân  và đánh giá liền 

xương cần theo dõi thời gian dài sau mổ vì phần lớn ETC có bề mặt tiếp xúc 

với thân đốt sống hẹp ở phần enplate so với lồng không kéo giãn. Tuy nhiên 

dựa trên CLVT và XQ động cúi ưỡn cột sống cổ ở bệnh nhân sử dụng ETC tỉ 

lệ liền xương từ 79 đến 100% từ 9 - 41 tháng sau phẫu thuật. Tác giả cũng 

cho rằng tỉ lệ liền xương kém nhất ở bệnh nhân ung thư cột sống vì chất 

lượng xương kém.    

Nghiên cứu của chúng tôi có 16 BN ứng dụng ADDplus nhưng không có 

đào thải dụng cụ, hoặc lao tái phát, đánh giá liền xương khó trên XQ thường ở 

thời điểm 6 tháng sau mổ. Có 9 BN (56,2%) đặt thân đốt sống kích thước 25 - 

41mm. Tỉ lệ đặt lệch ADDplux lúc mổ là 12,9% do kỹ thuật đặt ADDplus lúc 

mổ, theo dõi sau mổ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tỉ lệ lệch không thay đổi so 

với ngay sau mổ.  

4.4.7. Thời gian bất động sau mổ 

Theo nghiên cứu của Mao He và cs (2014) mổ 25 bệnh nhân lao cột sống 

cổ thấp ghép xương tự thân và đặt nẹp cổ trước. Nằm bất động ngày đầu tiên 

sau mổ, ngày thứ 2 cho ngồi dậy, ngày thứ 3 hướng dẫn bệnh nhân đứng và 

đi. Tuy nhiên, bệnh nhân của tác giả được mổ cố định nẹp cổ trước nên hạn 

chế biến chứng di lệch mảnh xương ghép [3]. Nghiên cứu của chúng tôi, có 
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15 bệnh nhân ghép xương nhưng không cố định nẹp cổ trước, mặc dù không 

di lệch mảnh ghép nhưng bệnh nhân phải nằm bất động sau mổ lâu hơn với 

thời gian trung bình là 24,1 ± 18 ngày. Khi so sánh với nhóm đặt ADDplus, 

thời gian bất động ngắn hơn 10,6 ± 6,6 ngày (p < 0,01). 

4.4.8. Thời gian nằm viện 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, thời gian nằm viện lâu  41,39 ± 22,4 

ngày vì tất cả bệnh nhân đều được điều trị thuốc chống lao ít nhất 1 tuần trước 

mổ, ngoài ra, 6 bệnh nhân có bệnh tim mạch kèm theo như tăng huyết áp, 

bệnh mạch vành đã đặt stent, thể trang suy kiệt  cần điều trị ổn định trước khi 

phẫu thuật, có 2 bệnh nhân phục hồi liệt muộn có thời gian nằm kéo dài sau 

mổ. Thời gian nằm viện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng bệnh nhân 

tốt hay suy kiệt cần phải hồi sức sau đó phẫu thuật hoặc mắc các bệnh kèm 

theo cần điều trị ổn định trước phẫu thuật. Một điểm nữa là quan điểm điều trị 

lao trước mổ 2 đến 3 tuần sau đó phẫu thuật… nhưng tổng kết về thời gian 

điều trị ở bệnh nhân lao cột sống có phẫu thuật là dài từ 4 đến 5 tuần trung 

bình. Điều này kéo theo chi phí tốn kém hơn cho người bệnh và người thân 

của họ. 

- Okada và cs (2009) báo cáo 15 bệnh nhân lao cột sống chỉ mổ lối cổ 

trước cắt thân đốt sống và ghép xương, nẹp cổ trước. Thời gian nằm viện 

trung bình là 190,5 ± 34,8 ngày.  

4.5.  Đánh giá cải thiện lâm sàng qua các thang điểm VAS, JOA, NDI 

4.5.1. Cải thiện lâm sàng VAS, JOA, NDI sau mổ  

Lao cột sống cổ 98% tổn thương ở thân đốt sống nhưng phần xương sau 

cột sống lại hoàn toàn bình thường. Vì tổn thương này gây xẹp đốt sống, xẹp 

đĩa đệm hậu quả là biến dạng gù cột sống cổ, chèn ép tủy sống, và dẫn đến 

hậu quả liệt thần kinh do chèn ép từ ngoài màng cứng vào tủy cổ và rễ thần 

kinh [15], [18], [141]. Nếu chỉ điều trị thuốc chống lao sẽ không chỉnh 
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được gù cột sống, ngược lại phẫu thuật giải ép tủy và đặt lồng titan phục 

hồi lại đốt sống vừa làm vững cột sống vừa chỉnh gù và phòng gù tiến 

triển, đồng thời tạo thuận lợi liền xương tốt [1], [69]. Gù vùng do lao cột 

sống cổ gây ra đau và hạn chế vận động (cứng cột sống cổ), giảm chức 

năng chịu lực từ đầu xuống của cột sống cổ. Mục tiêu điều trị phẫu thuật là 

chỉnh biến dạng cột sống cổ, đồng thời phục hồi lại các chứng năng của tủy 

cổ. Có rất ít nghiên cứu đánh giá về biến dạng cột sống cổ do lao và kết 

quả chỉnh biến dạng đó bằng đánh giá góc gù vùng và góc cột sống cổ 

(CL). Chúng tôi đánh giá kết quả phẫu thuật lao cột sống cổ qua đường mổ 

cổ trước dựa trên việc lập lại sự cân bằng trục cột sống cổ, chất lượng cuộc 

sống (NDI) và hội chứng tủy cổ (JOA). 

Kim và cs (2014) [150] báo cáo góc ưỡn C2-C7, trục cột sống C2-C7, và 

T1S là thước đo để đánh giá cân bằng trục cột sống. Biểu hiện thông qua chỉ 

số NDI và JOA.  

Zeng và cs 2016 [141] báo cáo 12 BN LCSC trẻ em có gù nặng, được 

mổ cắt ít nhất 3 thân đốt sống, đặt lồng NETC và cố định CSC lối sau. Mức 

độ đau VAS cải thiện 92,4% sau mổ. Tác giả đánh giá cải thiện chức năng 

thần kinh bằng thang điểm Frankel, có 3 BN phục hồi không hoàn toàn, mức 

D ở lần khám cuối cùng do được chẩn đoán muộn. Tuy nhiên, đây là phương 

pháp mổ 2 lối vào cổ trước và sau nhưng cải thiện mức độ đau VAS cũng 

tương tự chỉ mổ lối trước.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi mức độ đau VAS cải thiện 1 tuần sau 

mổ trung bình là 61,03% và ở lần khám cuối cùng là 94,8% (p<0,01 X = 5,11; 

CI 95%: 4,41 – 5,81).  

Pan và cs [5] báo cáo 46 BN LCSC mổ lối cổ trước, theo dõi sau mổ trung 

bình 26,4 tháng, kết quả cải thiện chức năng tủy cổ theo NDI (chất lượng cuộc 

sống) trước mổ 34 ± 5,1 cải thiện sau mổ là 17 ± 4,6 điểm (p=0,0096). Cải 

thiện NDI liên quan đến chỉnh biến dạng cột sống cổ như góc C2- C7 trước mổ 
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là 170 ± 5,20 và sau mổ là -160 ± 7,50 (khác biệt trung bình -330 ; 95%CI, -350 

đến -310 ; p=0,0074). JOA từ 7,2 ± 1,9 sau theo dõi tăng lên 13 ± 2.6 điểm (P= 

0,009). Độ liền xương chắc đạt được ở tất cả BN với thời gian trung bình 6 

tháng. Tuy nhiên, nghiên cứu này tác giả chỉ đặt lồng không kéo giãn và có nẹp 

cổ trước và (15/46 bệnh nhân cố định nẹp vít cổ sau phối hợp với lối mổ cổ 

trước). Tác giả cũng không nói đến góc gù vùng cột sống cổ. 

Trong khi nghiên cứu của chúng tôi, ở bệnh nhân chỉ mổ duy nhất một 

lối cổ trước với kết quả JOA cải thiện trung bình trước mổ là 8,48 ± 4,4 điểm 

và ở lần khám cuối cùng là 16,78 ± 0,65 điểm (p<0,01). Tỉ lệ cải thiện JOA 

87,5% (95% CI 7,2 – 10,7; trung bình khác biệt 8,95; p = 0,000). Cải thiện 

JOA tương đương với kết quả mổ 2 lối cổ trước và sau của Pan và cs. Đồng 

thời đánh giá mức độ phục hồi JOA theo He và cs (2018) một tuần sau mổ 

JOA đạt mức cải thiện tốt, từ tháng thứ 3 trở đi đạt mức rất tốt (≥ 75%). Về 

điểm NDI 3 tháng sau mổ là 9,89 ± 5,7 điểm; 6 tháng sau mổ điểm 5,46 ± 5,4 

(p=,000). Trong nghiên cứu của chúng tôi, mức độ chỉnh gù của góc gù vùng 

trước mổ 18,90 ± 9,40 sau mổ là 0,130 ± 10,40 (p=0,022), trong khi đó góc cột 

sống cổ C2-C7 trước mổ là 3,030 ±  9,80  sau mổ là -10,130 ± 8,80  ; (p=0,001). 

Như vậy, sự cải thiện JOA và NDI phản ánh phục hồi chức năng tủy cổ sau 

phẫu thuật là rất tốt. 

Mao và cs [67] báo cáo 21 BN LCSC có gù, chỉ mổ lối trước, cắt lọc giải 

ép tủy và ghép xương mào chậu tự thân, cố định cột sống bằng nẹp trước cải 

thiện chức năng thần kinh tủy cổ rất tốt theo thang điểm Frankel. 

Wang và cs [68] báo cáo phục hồi hoàn toàn liệt từ 4 tuần đến 6 năm mà 

không có lao tái phát dù được mổ giải ép và đặt dụng cụ cột sống bằng kim loại. 

Xing và cs [138] báo cáo 11 BN LCSC cao, tỉ lệ cải thiện chức năng thần 

kinh JOA là 77,1 ± 16,1%.  

Thời gian liệt thần kinh trong lao cột sống dài hay ngắn đánh giá theo 

thang điểm JOA không thay đổi nhiều về kết quả điều trị. Việc phục hồi liệt 

không liên quan nhiều đến thời gian liệt kéo dài, đặc biệt BN không có TT tủy 
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trầm trọng [56]. Đây là điểm khác biệt giữa liệt thần kinh do LCS với liệt thần 

kinh do chấn thương. 

Hassan và cs [151] phục hồi liệt hoàn toàn 85% và cải thiện góc gù CSC 

từ 21,60 về 2,50  ở thời điểm theo dõi cuối cùng sau cắt lọc sạch, cắt thân đốt 

sống hoại tử và chỉ ghép xương tự thân, đặt nẹp cổ trước. Như vậy, mặc dù có 

nẹp enplate cổ trước nhưng vẫn còn 2,50 không chỉnh được gù. Trong khi 

nghiên cứu của chúng tôi, nhóm chỉ ghép xương có 15 bệnh nhân, ở thời điểm 

theo dõi cuối cùng, vẫn còn 5,80 không chỉnh được gù. 

Okada và cs (2009) theo dõi 15 bệnh nhân lao cột sống cổ, phẫu thuật lối 

trước cắt thân đốt sống giải ép, ghép xương tự thân và đặt nẹp cổ trước. Kết 

quả vẫn còn 5,20 không chỉnh được gù [127]. 

Nghiên cứu của Hao Zeng và cs [141] về điều trị phẫu thuật 11 BN có 

tổn thường trên 3 tầng CSC. Đánh giá phục hồi chức năng thần kinh và đau 

theo phân loại của ASIA ở thời điểm theo dõi cuối cùng có 8 BN liệt mức E 

và 3 BN liệt mức D. Phục hồi liệt, chức năng tiểu tiện ở những BN có liệt và 

có rối loại cơ tròn, việc phục hồi tiểu tiện từ 3 – 5 ngày sau mổ. Tác giả cũng 

công bố rằng, chỉnh gù trung bình trước mổ 17,40 sau mổ là -6,60  và có 

khoảng 0 – 30 là không chỉnh được gù. 

Về thời gian phục hồi liệt, Jin-Tao và cs [56] báo cáo 115 BN LCSC có 

chia 2 nhóm là nhóm điều trị phẫu thuật và nhóm điều trị không mổ, tỉ lệ phục 

hồi liệt hoàn toàn ở thời điểm 6 tháng, 12, 28 tháng lần lượt là 44%, 68%, 

91,7% ở nhóm mổ. JOA cải thiện ở nhóm mổ là 44% so với 16,7% ở nhóm 

không mổ ở thời điểm 6 tháng sau điều trị.  

Theo nghiên cứu của Ramani và cs [152] trong số 61 BN có mổ lối trước 

cắt thân đốt sống viêm do lao và đặt lồng không kéo giãn, có 85% BN cải 

thiện sức cơ (chủ yếu nhóm cơ chi trên) về độ 4 sau mổ 3 tháng. 
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Như vậy, phẫu thuật lao cột sống cổ chỉ ghép xương luôn có từ 2,50 đến 

6,20 không chỉnh được gù vùng dù có đặt nẹp cổ trước hay không đặt ở thời 

điểm theo dõi cuối cùng. 

4.5.2. Chỉnh gù sau mổ 

Ứng dụng dụng cụ cột sống lối trước vừa chỉnh được gù vừa tăng tỉ lệ 

liền xương từ 64 đến 86%. Mặc khác, để điều trị khỏi bệnh lao cột sống, mà 

không cần chỉnh biến dạng cột sống, thì chỉ cần mổ theo phương pháp của 

Hodgson [2] kết hợp với điều trị thuốc chống lao cũng đủ hàn xương và khỏi 

bệnh. Khi điều trị không mổ, gù vẫn tiến triển mặc dù được điều trị bằng 

thuốc chống lao, có thể hạn chế gù tiến triển nếu có thêm khung, máng hỗ trợ 

ngoài. Nhưng quan trọng hơn cả là chỉnh gù và phòng ngừa gù cột sống tiến 

triển nhiều năm sau mổ. Góc gù càng tăng lên sau mổ giải ép tủy cắt xương 

hoại tử mà không ghép xương hoặc mảnh ghép quá yếu dễ gãy như xương 

sườn [88]. Vì vậy, lồng kéo giãn (ETC) ra đời để thay thế vị trí trống sau khi 

cắt lọc, giải ép tủy và hiệu quả đã được nhiều tác giả báo cáo [88]. Gù CSC 

do lao gây đau cột sống và hạn chế vận động cổ, cử động bất thường ở đầu và 

cổ làm giảm chịu lực của CSC. Phẫu thuật chỉnh gù, lập lại trục cột sống từ 

bất thường thành bình thường sẽ làm giảm đi các triệu chứng trên. Cũng theo 

Pan và cs [5] mổ chỉ vào lối cổ trước trong điều trị LCSC phải cắt từ 2 thân 

đốt sống trở lên có thể chỉnh gù gần như bình thường. Năm 1960, Hodgson và 

Stock [2] báo cáo hiệu quả tốt với mổ lối vào trước cắt lọc, giải ép, làm sạch 

tổ chức viêm và ghép xương tự thân liên thân đốt sống. Tuy nhiên, việc giải 

ép phải cắt lọc nhiều xương hoại tử, từ 1 đến 4 thân đốt sống làm cột sống 

mất vững và gù nặng dần sau mổ. Nếu chỉ ghép xương tự thân dễ di lệch 

mảnh ghép, rất khó chỉnh trục và gù cột sống nên gù vẫn tiến triển được báo 

cáo bởi Kemp và cs ngay sau đó [153], nếu sử dụng xương sườn ghép góc gù 

tăng lên trung bình 200, và tỉ lệ gãy xương sườn ghép là 32%, đồng thời độ 

liền xương chỉ 62% [154]. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này thực hiện ở lao 

cột sống ngực và thắt lưng.  
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Điều trị nội khoa bằng thuốc chống lao không can thiệp phẫu thuật có 

hiệu quả khỏi bệnh ở LCSC giai đoạn bệnh chưa có chèn ép tủy, chưa có 

biến dạng cột sống. Những BN đã có chèn ép tủy và áp xe lan rộng có kết 

quả điều trị kém và cần phải can thiệp phẫu thuật sớm [69].  

Theo nghiên cứu của Cabraja và cs [155] sử dụng lồng kéo giãn ETC 

trong hàn liên thân đốt sống khi mổ cắt 1 hoặc 2 thân đốt sống trở lên. Tác 

giả tổng kết rằng, việc dùng lồng kéo giãn có lợi thế trong việc hỗ trợ cột 

trước của cột sống đồng về chịu lực thời tránh được một số biến chứng tại 

vị trí lấy xương ghép. 

Tarantino và cs [9] báo cáo kết quả tốt không di lệch, liền xương chắc 

sau 24 tháng theo dõi BN cắt 1 hoặc nhiều thân đốt sống và thay bằng 

ADDplus [8]. 

Hassan [151] báo cáo 16 BN LCSC, mổ lối trước, cắt lọc làm sạch ghép 

xương mào chậu tự thân và nẹp cổ trước, kết quả tất cả BN đều liền xương và 

chỉnh gù trung bình từ 21,60 trước mổ giảm còn 2,50 ở lần khám cuối cùng. 

Koptan và cs [4] 14 BN chỉnh được gù từ trung bình 300 còn -10 sau mổ. Việc 

sử dụng thêm dụng cụ vừa làm vững cột sống vừa tăng liền xương ghép. Mặc 

dù chưa có gãy mảnh xương chậu ghép hoặc di lệch nhưng vẫn có 2 BN 

không liền xương phải mổ ghép lại.  

Maolin và cs [3] lại cho rằng ghép xương chậu tự thân giúp liền xương 

và phân bố mạnh máu nhanh hơn. Có 3 BN đau vị trí lấy xương sau  mổ, tự 

hết đau một tuần sau mổ. 

Liền xương tự phát rất kém trong lao cột sống và gù cột sống vẫn tiến 

triển sau nhiều năm dù bệnh đã ổn định. Đây là điểm có thể dẫn đến TT thần 

kinh trầm trọng [56].    

Mặc dù có nhiều ưu điểm của dụng cụ kim loại là lồng titan, nẹp cổ trước 

H-plate nhưng theo theo nghiên cứu của Jain và cs [88] thấy rằng góc gù trước 
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mổ 25,350 và ngay sau mổ 9,080. Nhưng sau 5 năm theo dõi, góc gù là 12,970, 

như vậy gù vẫn tiến triển trung bình 2,30 sau mổ mặc dù có dùng lồng titan 

không kéo giãn và nẹp chữ H. 

Benli và cs [156] so sánh khi đặt 2 loại dụng cụ kim loại cổ trước trong 

lao cột sống là nẹp chữ  “H” và nẹp đinh vít, kết quả không có sự khác biệt về 

sự chỉnh gù và liền xương. Tuy nhiên, 2 loại dụng cụ này vẫn hạn chế trong 

chỉnh gù từ 300  trước mổ về 15 – 200 sau mổ.  

Nghiên cứu của Koptan và cs (2011) gồm 30 BN LCSC chia 2 nhóm, 

nhóm I mổ lối trước có dùng lồng titan, và nhóm II chỉ ghép xương mào chậu 

tự thân nẹp cổ trước, theo dõi 2 năm đánh giá kết quả. Mức độ đau VAS 

nhóm I giảm từ 8 xuống 1,5 (81,3%) và từ 8,5 xuống 2,5 (70,6%) ở nhóm II. 

Phục hồi liệt hoàn toàn (Frankel E)  cả 2 nhóm ở thời điểm khám cuối cùng 

và không khác biệt về phục hồi chức năng tủy cổ giữa 2 nhóm, tỉ lệ chỉnh gù 

sau mổ ở nhóm I trung bình là 360  còn – 60 (96%) trong khi nhóm II chỉnh gù 

được 84% (300 về -10 ) [4]. 

Các tác giả khác như Zeng và cs [126] báo cáo chỉnh gù cột sống cổ C2- 

C7 từ 41,40 ± 5,20 trước mổ còn -4,90 ± 4,90  sau mổ. Mao và cs [67] báo cáo 

góc C2-C7 từ 290  còn -1,80  sau mổ. 

4.5.3. Liền xương sau mổ 

Liền xương sau mổ giải ép, cắt lọc, cắt thân đốt sống và ghép xương mào 

chậu, có tỉ lệ liền xương cao từ 85 – 96% phụ thuộc một số yếu tố như cắt lọc 

khi giải ép đến xương lành, chất lượng xương, và bất động tốt. Liền xương 

đánh giá trên hình ảnh XQ chuẩn CSC có cầu xương, bè xương liên tục giữa 

mảnh ghép và thân đốt sống, liền xương đạt được ở tất cả bệnh nhân tham gia 

nghiên cứu thời gian từ 6 – 9 tháng sau mổ [141]. Một nghiên cứu của 

Salzmann và cs [136]  với 87045 BN mổ lối cổ trước hàn xương ở bệnh lý 

viêm, thoái hóa kết quả liền xương 85,2% (P < 0,001). 
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Bao và cs [157] báo cáo 32 BN LCSC mổ lối trước chia 2 nhóm, một nhóm 

ghép xương mào chậu tự thân và một nhóm đặt lồng titan có xương đồng loại, 

kết quả lần khám cuối cùng tỉ lệ liền xương chung cả 2 nhóm 96,9%.  

He và cs (2014) theo dõi 25 BN LCSC thấp trung bình 37,4 tháng, mổ 

lối cổ trước ghép xương tự thân và đặt nẹp khóa cổ trước. Kết quả hàn xương 

chắc trên phim XQ đạt được 100% trung bình 6,8 tháng sau mổ và không có 

trường hợp nào khớp giả, thải nẹp hoặc lao tái phát [3]. 

Theologist và cs (2016) theo dõi 19 BN viêm cột sống cổ mổ cắt từ 2 

thân đốt sống trở lên có đặt lồng titan bao gồm cả lồng kéo giãn và ghép 

xương tự thân kết quả phục hổi trục cột sống cổ tốt, phục hồi chức năng thần 

kinh tốt và hàn xương cao mà rất ít nhiễm trùng tái phát [158]. 

Hao Zeng và cs (2016) [141] báo cáo 11 BN LCSC theo dõi 24 – 43 

tháng sau mổ cắt từ 3 thân đốt sống trở lên, có đặt lồng titan và ghép xương 

đồng loại, kết quả liền xương ở tất cả 11 BN sau 6 – 9 tháng sau mổ. 

Auguste và cs (2006) [7] theo dõi 22 BN phẫu thuật cắt thân đốt sống cổ 

do lao, do thoái hóa, do u và biến dạng. Cắt thân đốt sống 2 tầng 13 BN, cắt 3 

tầng 2 BN, dùng bột xương để ghép cùng ETC. Tỉ lệ liền xương 100% ở lần 

khám cuối cùng với thời gian theo dõi trung bình 22 tháng. Góc ưỡn cột sống 

cổ chỉnh được trung bình 220. 

Cabraja và cs (2010) [155] báo cáo 44 bệnh nhân mổ cột sống cổ lối 

trước cho các bệnh lý khác nhau thoái hóa, ung thư, nhiễm trùng, trượt đốt 

sống, thoái hóa dây chằng dọc sau. Chia 2 nhóm, một nhóm đặt ADD và  nẹp 

cổ trước và một nhóm chỉ dùng ADDplus  , kết quả tỉ lệ liền xương nhóm có 

nẹp cổ trước 100% trong khi nhóm đặt ADDplus liền xương là 89% với thời 

gian theo dõi trung bình 41 tháng. 

Võ Văn Thành [109], gù tăng khi chỉ ghép xương, đặc biệt khi cắt 2 thân 

đốt sống trở lên,  trong 12 bệnh có 11 BN liền xương chắc. Tuy nhiên không 

thể phòng được gù tiến triển.  
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Nghiên cứu của chúng tôi, liền xương chắc bắt đầu từ 3 tháng sau mổ đạt  

40% và 60% có dấu hiệu liền xương. Sau 6 tháng, cả 15 bệnh nhân đều có kết 

quả liền xương chắc. 

Đánh giá liền xương từ 3 – 6 tháng ở ETC khó đánh giá hơn vì mặt tiếp 

xúc với thân đốt sống là kim loại, trên XQ khó thấy có cầu xương liên tục.  

4.6. Tai biến, biến chứng trong và sau mổ 

Theo nghiên cứu của Moon và cs (2014) [118], mổ lối trước CSC 134 

BN chỉ có 1 BN chấn thương thần kinh thanh quản quặt ngược, có 2 BN chấn 

thương thực quản. Sau mổ có 5 BN khó thở do suy hô hấp. 1 BN có hội 

chứng Sudeck’s chi trên, đây là biến chứng muộn. Theo tác giả khi có biến 

chứng chấn thương thần kinh thanh quản quặt ngược, thực quản và tụ máu 

trước cột sống là biến chứng nặng. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu 

nhiên ở 104 BN của He và cs (2018) [117] biến chứng mổ lối trước CSC 8% 

khàn giọng.  

Nghiên cứu của Tempel và cs (2017) [143] trong số 8887 BN mổ CSC lối 

trước, chỉ có 1 BN chấn thương thần kinh hầu trên làm nuốt khó, sặc thức ăn nên 

đã được mở thông dạ dày nuôi dưỡng và phục hồi thần kinh hầu lên sau 6 tuần. 

Nghiên cứu của chúng tôi không gặp tai biến chấn thương thực quản, khí 

quản, các mạch máu lớn, thần kinh, tuyến giáp cần phải xử trí. Có thể do số 

lượng BN nghiên cứu chưa đủ lớn, chỉ gặp 1 BN tuổi 78 ngay sau mổ có xẹp 

phổi phải do tắc nghẽn đờm rãi. BN này được xử tri soi phế quản cấp hút đờm 

rãi, làm thông thoáng đường thở, BN ổn định trở lại ngay ngày hôm sau. Một 

bệnh nhân khác chỉ định mổ đặt lại ADDplus do chất lượng xương phần thân 

đốt sống cổ còn lại sau khi cắt 1 phần kém dễ giòn khi vít cố định ADDplus, 

sau mổ ngày thứ 3 có di chuyển nên bung vít khỏi vị trí. BN này được mổ lại, 

cắt phần thân đốt sống còn lại, vít cố định vào thân đốt sống liền kề. Kết quả 

ADDplus chắc chắn.  
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4.6.1.  Biến chứng do khối xương ghép và vị trí lấy xương mào chậu 

Nghiên cứu của Moon và cs (2014) [118], 134 BN mổ CSC lối trước, 

ghép xương tự thân, gặp 26 (19,4%) BN lệch mảnh xương ghép, 6 BN bật 

mảnh ghép ra và 3 BN trôi mảnh ghép vào ống sống. Việc cắt thân đốt sống 

và ghép xương có nguy cơ di lệch mảnh ghép, nhiễm trùng và khớp giả cao 

hơn gây mất vững cột sống. Hầu hết di lệch mảnh ghép xảy ra rất sớm trong 

vòng 24 giờ sau mổ. Các biến chứng muộn như gãy mảnh xương ghép (rất ít 

xảy ra ở CSC), và không hàn xương [159], [160].  

Raja và cs [131] cho rằng rất rễ gù tiến triển khi cắt đi quá 2 khoang đĩa 

đệm mà chỉ ghép xương. Mặt khác đặt lồng titan không kéo giãn cũng dễ di 

lệch và trôi lồng. 

Nghiên cứu của chúng tôi, lệch mảnh xương ghép thấp hơn so với một số 

tác giả khác (6,9%) nhưng lệch mảnh ghép do đặc điểm TT thân đốt sống chỉ 

ở một nửa đốt sống nên không cần cắt hoàn toàn thân đốt sống. Điều này có lẽ 

do số lượng BN nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn. 

Biến chứng ở vị trí lấy xương mào chậu khoảng 10%, hầu hết đau tại chỗ 

lên đến 40% [161-163]. Koptan và cs [4] báo cáo 5 BN ghép xương mào chậu 

đau vị trí lấy xương, 4 BN đau mạn tính và 1 BN có tụ máu phải dẫn lưu và 

tác giả cho rằng biến chứng này có thể tránh được bằng sử dụng lồng không 

kéo giãn hoặc lồng kéo giãn. Tác giả cũng thấy rằng nhóm sử dụng dụng cụ 

lồng titan cổ trước có kết quả chỉnh gù tốt hơn so với nhóm chỉ ghép xương 

mào chậu.  

Almaiman và cs (2013) [163] tổng kết 372 BN có lấy xương mào chậu 

trong mổ ghép xương tự thân, có 2 biến chứng lớn hay gặp là gãy mảnh 

xương ghép (0,54%) và u huyết thanh do tụ dịch (0,27%) nhưng tất cả BN có 

đau ở vị trị lấy xương kéo dài tối đa 15 ngày. Đau tại vị trí lấy xương mào 

chậu từ 3 tháng đến 2 năm chỉ khoảng 2,5% [162].  
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Võ Văn Thành (1995) [109] báo cáo 12 BN lao cột sống cổ phẫu 

thuật lối cổ trước ghép xương tự thân, có 1 BN không liền xương (8,3%). 

Không rõ BN này có được phẫu thuật cắt lọc, làm sạch đến phần xương 

lành hay không, có lao kháng thuốc ảnh hưởng đến việc liền xương hay 

không.  

Nghiên cứu của chúng tôi, ở nhóm có ghép xương mào chậu tự thân, 

không gặp BN nào đau mạn tính tại vị trí lấy xương, di lệch mảnh ghép hay 

bật mảnh xương ghép. Có lẽ do số lương bệnh nhân nghiên cứu của chúng tôi 

ít hơn, và khối xương ghép không quá dài nên giải được biến chứng di lệch, 

đồng thời bệnh nhân được bất động kỹ hơn sau mổ. Tuy nhiên về thẩm mỹ 

thấy khuyết lõm trên da vị trí xương mào chậu, có ảnh hưởng đến tâm thần 

của bệnh nhân. 

4.6.2. Biến chứng liên quan ADDplus  

Theo nghiên cứu của Ning và cs [164] có nhiều loại biến chứng khác 

nhau khi sử dụng nẹp khóa cột sống cổ trước như gãy đinh vít và lỏng nẹp. 

Trong số 2,233 BN mổ có 10,7% có biến chứng. Di lệch dụng cụ do vít vào 

khoang gian đốt sống xảy ra ở đầu tận của nẹp, hay ở đầu thấp ở tầng ngực 

cao do khó quan sát, vướng vai khi chụp XQ lúc mổ. Việc vít vào đĩa đệm 

không ảnh hưởng gì đến cơ sinh học và độ vững của cột sống, và cũng không 

có bằng chứng về thoái hóa đĩa đệm. Vít bị lỏng gây nguy hiểm cho thực 

quản, có thể thủng thực quản. Tuy nhiên biến chứng này rất hiếm xảy ra. Tác 

giả [164] báo cáo lỏng vit 1,7% và lỏng nẹp khóa 3,2%, vít vào đĩa đệm 0,2%.  

Vít di lệch dưới 3 mm chỉ cần theo dõi BN, chưa phải điều trị gì. Nhưng nếu 

vít lỏng 5 mm nên mổ lại để chỉnh vít. Tác giả kết luận, hầu hết biến chứng 

liên quan đến dụng cụ cột sống là không triệu chứng và được điều trị bảo tồn. 

Đây là nghiên cứu tổng kết trên 2,233 BN mổ lối cổ trước ở các bệnh lý cột 

sống cổ khác nhau, ung thư, viêm cột sống, can xi hóa dây chằng dọc sau. 
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Tuy nhiên, các phẫu thuật này chỉ ghép xương và nẹp cổ trước. Không bệnh 

nhân nào đặt ETC. 

Leaver và cs [165], [166] báo cáo 1 trường hợp thủng thực quản 16 

tháng sau mổ CSC lối trước do gãy mất vững sau chất thương. Theo tác giả, 

thủng do sự nhô lên của vít hoặc sự tác động ma sát giữa nẹp khóa và thực 

quản là rất hiếm. Trường hợp thủng thực quản này là do việc di lệch nẹp khóa 

cổ trước, rất hiếm gặp. Chúng tôi không gặp BN nào có tai biến liên quan đến 

thực quản, khí quản, các mạch máu lớn. 

Spetzger, Konig và cs (2016) [167] nghiên cứu so sánh giữa lồng PEEK 

và ETC (ADDplus). Tác giả thấy 32% di lệch ở nhóm chỉ đặt PEEK liên thân 

đốt sống, trong khi nhóm ETC không có bệnh nhân nào di lệch ETC. 

Tarantino và cs [9] báo cáo phẫu thuật 34 bệnh nhân đặt ETC do bệnh lý 

thoái hóa cột sống cổ, ung thư, đặt lệch 4 bệnh nhân (11,7%) ≤ 3 mm nhưng 

không BN nào có triệu chứng lâm sàng [144]. 

Nghiên cứu của Yu Chen và cs [96] về 300 BN mổ lối trước giải ép, cắt thân 

đốt sống cổ sau đó đặt lồng titan, kết quả 60,7% di lệch nhẹ (1 – 3 mm) nhưng 

cũng không có BN nào có triệu chứng lâm sàng do lệch trục. 

Nghiên cứu của chúng tôi có 4 BN (12,9%) đặt lệch ADDplus ≤ 3mm. 

Tuy nhiên, chỉ lệch nhẹ dưới 3 mm và không BN nào có triệu chứng lâm 

sàng. Do cấu hình của ADDplus khác với nẹp vít là có 2 mặt tiếp xúc với mặt 

đĩa đệm của thân đốt sống trên và dưới có góc 150 , có các răng nhỏ gắn vào 

thân đốt sống nên rất khó biến chứng di lệch hơn. 

Như vậy, vấn đề của ETC chủ yếu là lệch nhẹ khi đặt so với trục dọc cột 

sống cổ, và những lệch này không gây ra triệu chứng lâm sàng nào. Chất 

lượng xương kém như loãng xương, xương viêm xốp dễ lỏng vít và khó cố 

định chắc. 
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4.7.  Một số hạn chế của đề tài nghiên cứu 

- Do tần suất mắc lao cột sống cổ thấp, thời gian thực hiện nghiêu cứu 

chỉ giới hạn trong 3 năm, vừa lấy số liệu, vừa theo dõi sau mổ để đánh giá kết 

nên số bệnh nhân được chọn tham gia nghiên cứu còn hạn chế và chỉ có 31 

bệnh  nhân. 

- ADDplus có giá thành cao nên việc chọn mẫu nghiên cứu ngẫu nhiên rất 

khó thực hiện. Mặc khác, hiệu quả giữa phẫu thuật ghép xương, nẹp cổ trước 

và đặt ADDplus gần như nhau, chưa có nghiên cứu so sánh hiệu quả 2 phương 

pháp này.  

- Vì vậy, để đánh giá đầy đủ về hiệu quả, tính an toàn của lồng kéo giãn 

ADDplus cũng như các biến chứng khi theo dõi kết quả xa cần làm nghiên cứu 

với số lượng bệnh nhân nhiều hơn và theo dõi với thời gian dài hơn để kết quả 

nghiên cứu có giá trị hơn. 
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KẾT LUẬN 
 

Qua nghiên cứu 31 bệnh nhân lao cột sống cổ được mổ qua đường cổ 

trước gồm 24 nam và 7 nữ, thời gian theo dõi trung bình 15,4 ± 8,9 tháng. 

Chúng tôi có kết luận sau: 

1. Đặc điểm biến dạng và tổn thương giải phẫu của bệnh nhân lao cột 

sống cổ được phẫu thuật lối cổ trước 

1.1. Đặc điểm biến dạng của lao cột sống cổ được phẫu thuật lối trước 

- Biến dạng chính của lao cột sống cổ là gù cột sống, do tổn thương chủ 

yếu ở thân đốt sống (96,8%) gây xẹp đốt sống, xẹp đĩa đệm gây ra gù cột 

sống, góc gù vùng trung bình 18,90. Góc cột sống cổ (CL) gù ít hơn góc gù 

vùng, trung bình 3,030 .  

1.2. Đặc điểm tổn thương giải phẫu của lao cột sống cổ trên các phương 

pháp chẩn đoán hình ảnh 

- Tổn thương giải phẫu chính qua các phương pháp chẩn đoán hình ảnh 

là XQ quy ước là xẹp đốt sống, xẹp đĩa đệm, tăng mờ trước sống, biến dạng 

gù cột sống. Trên CLVT có áp xe hoặc chất hoại tử cạnh sống, phá hủy thân 

đốt sống ở các mức độ khác nhau, số đốt sống tổn thương thấy rõ hơn. Trên 

CHT đặt biệt phát hiện từ rất sớm tổn thương phù tủy xương, các thay đổi tín 

hiệu mô mềm cạnh sống, áp xe cạnh sống và ngoài màng cứng gây chèn ép 

tủy cổ. 

2. Kết quả phẫu thuật điều trị lao cột sống cổ qua đường mổ cổ trước 

2.1. Phẫu thuật qua đường mổ cổ trước 

Thời gian phẫu thuật ở nhóm chỉ ghép xương tự thân ngắn hơn so với 

nhóm phẫu chỉ đặt ADDplus (p < 0,01). 

Ghép xương tự thân bảo tồn được phần xương lành còn lại của thân đốt 

sống tổn thương, và đĩa đệm liền kề hơn so với đặt ADDplus 

Phẫu thuật đặt ADDplus thời gian bệnh nhân phải nằm bất động ngắn hơn 

chỉ ghép ghép xương. 
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2.2. Cải thiện lâm sàng 

Cải thiện đau VAS ở lần khám cuối cùng đạt 94,8%. Hội chứng tủy cổ 

JOA cải thiện mức 91,8% sau mổ 12 tháng. JOA trước mổ trung bình là 8,48 

và 12 tháng sau mổ là 16,71 điểm. Liền xương chắc bắt đầu từ tháng tứ 3 ở 

nhóm ghép xương. Khó đánh giá mức độ liền xương ở nhóm đặt ADDplus trên 

phim XQ cột sống cổ chuẩn ở thời điểm 3 đến 6 tháng sau mổ. 

Chất lượng cuộc sống theo điểm NDI cải thiện rõ rệt. Trước mổ 90,3% 

mất hoàn toàn CLCS, phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc. Lần khám 

cuối cùng sau mổ 94,4% bệnh nhân có CLCS bình thường. 

Góc gù vùng trước mổ trung bình 18,90  ở lần khám cuối cùng sau mổ 

là -2,670 . Chỉnh gù được 21,570 . Nhóm đặt ADDplus chỉnh gù trung bình từ 

19,060  còn -5,190  sau mổ chỉnh gù được 24,250 .Nhóm chỉ ghép xương vẫn 

còn 5,80 không chỉnh được gù. 

Góc cột sống cổ (CL) không thay đổi nhiều so với góc gù vùng (giữa 

18,90  với 3,030  trước mổ). Góc CL đều trở về bình thường sau mổ. 

2.3. Về lồng kéo giãn (ETC) 

Hiệu quả của ADDplus trong chỉnh gù cột sống và là trụ đỡ vững chắc khi 

cắt thân đốt sống và đĩa đệm, ít tai biến do di lệch và giúp bệnh nhân vận 

động sớm hơn so với chỉ ghép xương.  
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KIẾN NGHỊ 

1. Để chẩn đoán LCSC sớm, tránh bỏ sót bệnh nên chụp CHT cho tất cả 

bệnh nhân khi có nghi ngờ hoặc đau vùng cột sống cổ kéo dài. 

2. Khi chỉ định phẫu thuật điều trị LCSC. Nếu phải cắt nhiều thân đốt sống, 

nên đặt lồng kéo giãn ETC. Khi chỉ cắt đĩa đệm và 1 phần mỗi thân đốt 

sống liền kề chỉ định ghép xương tự thân đồng thời nẹp cổ trước.  

3. Có thể áp dụng ETC trong phẫu thuật điều trị lao cột sống cổ. 

4. Cần nghiên cứu với số liệu bệnh nhân nhiều hơn và thời gian dài hơn để 

kết quả có giá trị hơn. 

 

  



 

BỆNH ÁN MINH HỌA 

 

1. Bệnh nhân Bùi Thị Trà G  22 tuổi; Mã BN 1627095580 

Địa chỉ: Hà Tĩnh 

Vào viện: 26/4/2016; Mổ ngày 10/6/2016; Ra viện 22/6/2016 

Chẩn đoán: Lao cột sống cổ C5.C6/ Lao khớp háng phải kèm theo 

Đặc điểm tổn thương hình ảnh: phá hủy thân đốt sống C5/6, góc gù 420  

 

Hình ảnh hoại tử thân đốt sống C5/C6 và góc gù trên XQ nghiêng (A). CLVT 

có hoại tử thân đốt sống C5/C6 và xương chết trong ống sống (B). 

 

Hình ảnh ADDplus trên phim chụp XQ thẳng và nghiêng. 

A B 



 

 

Hình ảnh lao khớp háng phải trên XQ chuẩn và thay khớp háng toàn phần 

ngày 29/4/2017. 

Bảng các thang điểm đánh giá trước và sau mổ của bệnh nhân. 

Thang điểm Trước mổ Ngay sau mổ 3 tháng sau mổ Khám cuối cùng 
VAS 5 2 1 0 
JOA 8 12 16 17 

Góc gù 420 -120 -120 -120 

 

 

Ảnh bệnh nhân khám lại 5/10/2016. 

  



 

2. Bệnh nhân Vũ Quang H  30 tuổi; Mã BN: 1701000671 

Địa chỉ: Cầu Giấy – Hà Nội 

Vào viện ngày 20/3/2017; Mổ ngày 30/3/2017; Ra viện 7/4/2017 

Chẩn đoán: Lao cột sống cổ C4/5/6 

Góc gù trước mổ: 190 và 12 tháng sau mổ là -60   

 

Hình ảnh CLVT có áp xe trong ống sống (A) và CHT có áp xe dưới dây 

chằng dọc sau (B) và  dưới dây chằng dọc trước, cơ dài cổ (C) 

 

Hình ảnh XQ cột sống cổ thằng và nghiêng  

 

A B C 



 

3. Bệnh nhân Nguyễn Quang Th  40 tuổi, Mã BN: 161200184 

Địa chỉ: Ba Đình – Hà Nội 

Ngày vào viện: 9/12/2016; ngày mổ 27/12/2016; Ngày ra viện: 

10/1/2017. 

Chẩn đoán: Lao cột sống cổ C5/C6 có áp xe 

Góc gù trước mổ 140 và lần khám cuối cùng 12 tháng sau là  -100  

Mổ ghép xương mào chậu tự thân. 

Hình ảnh hẹp khoang gian đốt sống C5/6, gù C5-6, hoại tử xẹp 2/3 C6 và 

1/3 C5 trên XQ cột sống cổ nghiêng (A). Ở CHT hình ảnh xẹp đĩa C5/6, 

có áp xe dưới dây chằng dọc trước và dọc sau, trong cơ dài cổ (B, C). 

Phim CLVT ngay sau mổ, hình ảnh mảnh xương ghép (E). Hình ảnh liền 

xương chắc trên XQ cột sống cổ nghiêng (D).  

A  B   



 

C   D  

E  
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1. Nguyễn Xuân Diễn, Nguyễn Công Tô, Khương Văn Duy (2018), “Đặc 

điểm biến dạng và tổn thương giải phẫu cột sống cổ ở bệnh nhân lao cột 

sống trên chẩn đoán hình ảnh”, Tạp chí Y học Việt Nam, số 473, trang 75 

– 80, số 1 và 2 tháng 12/2018. 
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+ Chiều dài mảnh xương ghép:………mm 

+ Nếu đặt ETC: (13-18; 17-26; 25-41; 40-65 (mm)) 

+ Kiểm tra trong mổ bằng chụp C- arm…. 

+ Các tai biến (chấn thương: thực quản, khí quản, tuyến giáp, mạch máu 

lớn, thần kinh, thần kinh thanh quản quặt ngược, thần kinh hầu lên) 

+ Biến chứng: xẹp phổi, tắc nghẽn đường thở; nhiễm trùng; đau vị trí lấy 

xương chậu 

+ Bến chứng do ETC: lỏng ETC, đặt lệch (…..mm); vít khoang gian đốt 

sống, gãy vít, 

+ Khối xương ghép: trôi ra ngoài, chìm vào ống sống,  

+ Đặt dẫn lưu theo dõi 3 – 5 ngày rút – đóng vết mổ 

+ Thời gian mổ: …..           phút 

4.  Khám sau mổ 

1. Sau mổ 1 đến 4 tuần: 

+ VAS (…….điểm) JOA (… .. điểm); phục hồi tiểu…… (ngày); phục hồi vận 

động…. (ngày); thời gian bất động….. (ngày) 

+ Biến chứng: chảy máu…… ; nhiễm trùng vết mổ……….;   

+ Mảnh ghép:  bật mảnh ghép…….; chìm mảnh ghép vào ống sống…… 

+ ETC: Lệch ……mm; vít vào khoang gian đốt……; Lỏng ETC…….. ; 

gãy vít…… 

- Góc gù vùng……….độ;  góc CL……độ 

- Xét nghiệm mô bệnh: viêm lao – viêm khác 

- Vi khuẩn:  LPA (dương – âm)  - Mgit (dương – âm). 

2. Khám lại theo hen 3 – 6 – 12 – lần khám cuối cuối cùng 

- Lâm sàng: vận động …. tiểu tiện………CLCS (NDI)……điểm 

- Thang điểm: VAS….điểm; JOA…….điểm 

- Đau vị trí lấy xương chậu……. 

Chụp XQ cột sống cổ quy ước:        

- Độ liền xương (liền chắc – có liền xương – nguy cơ khớp giả - khớp giả) 



 

- ETC: đúng vị trí – lỏng ETC  

- Góc gù vùng…….độ; góc CL…….độ 

- Các biến chứng khác…………… 

Bảng tổng hợp các thang điểm 

Thời gian 1 – 4 tuần 3 tháng 6 tháng 12 tháng Cuối cùng 

VAS      

JOA      

NDI      

Liền xương      

Góc gù vùng      

Góc CL      

 

 

Ngày khám …….                                         Bác sỹ khám……………………. 



 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CHO NGHIÊN CỨU 

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỘI CHỨNG TỦY CỔ  

CỦA HỘI CTCH NHẬT BẢN 

(Japanese Orthophaedic Association) 

 
I. Chức năng vận động chi trên 

0- Không thể sử dụng đũa hoặc thìa để ăn 

1- Có thể sử dụng thìa nhưng không thể sử dụng đũa để ăn 

2- Có thể cầm đũa nhưng không gắp được thức ăn 

3- Có thể gắp thức ăn bằng đũa nhưng không thành thạo 

4- Sử dụng đũa và thìa ăn bình thường 

II. Chức năng vận động chi dưới 

0- Không thể đi trên 2 chân 

1- Chỉ đi được trên đường phẳng với gậy hoặc khung trợ đỡ 

2- Có thể đi lên gác khi dùng gậy hoặc khung trợ đỡ 

3- Có thể đi không cần gậy hoặc khung trợ đỡ, nhưng đi chậm 

4- Đi lại bình thường 

III. Cảm giác 

IV. Chi trên 

0- Giảm cảm giác 2 tay rất rõ 

1- Giảm cảm giác 2 tay rất ít 

2- Cảm giác 2 tay bình thường 

V. Chỉ dưới 

0- Giảm cảm giác 2 chân rất rõ 

1- Giảm cảm giác 2 chân ít 

2- Cảm giác 2 chân bình thường 

VI. Thân mình 

0- Giảm cảm giác thân mình rất rõ 

1- Giảm cảm giác thân mình ít 

2- Cảm giác thân mình bình thường 

  



 

Chức năng tiểu tiện 

0- Bí tiểu 

1- Rối loạn tiểu tiện nặng (không thể đi tiểu được, cảm giác tiểu tiện 

không hết, đái són). 

2- Rối loạn tiểu tiện nhẹ (đi tiểu nhiều lần, phải chờ một lúc lâu mới tiểu 

tiện được). 

3- Tiểu tiện bình thường. 

Tổng …….điểm 

Ngày…..tháng……năm                                      Họ tên bệnh nhân……………. 

 

  



 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CHO NGHIÊN CỨU 

THANG ĐIỂM VAS ( Visuale Analogue Scale) 

Thang điểm đánh giá đau hoặc tê được chia từ 0 đến 10 điểm. Trong đó 0 

điểm là không đau/tê, 10 điểm là mức độ đau/tê nhiều nhất mà bệnh nhân có 

thể nghĩ tới. Bệnh nhân tự đánh giá mức độ đau/tê tại thời điểm khám bệnh 

bằng khoanh tròn vào mức mà bệnh nhân thấy đúng nhất. 

 

1. Bạn đau cột sống cổ ở mức nào? 

     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Bạn đau lan tay, tê tay ở mức nào? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Họ tên bệnh nhân: ……………………………. 

Ngày….tháng…năm…. 

 MHS:……. 

 



 

 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NDI 

(Neck Disability Index) 

Đây là bộ câu hỏi về tình trạng sức khỏe của và khả năng chăm sóc bản thân 

của bệnh nhân. Điểm được cho theo mức độ nặng dần từ 0 đến 5 và chỉ được 

chọn một số duy nhất. 

Phần 1 – Mức độ đau cột sống cổ 

0- Hoàn toàn không đau 3-Đau nặng, khó vận động 
1- Đau nhẹ 4- Đau rất nặng 
2- Đau mức trung bình 5- Đau trầm trọng 

 

Phần 2 – Chăm sóc bản thân 

0- Tự chăm sóc bản thân một cách bình thường không có đau 

1- Tự chăm sóc bản thân nhưng có đau ngoại vi 

2- Vì đau nên các hoạt động rất chậm và khó khăn 

3- Có thể chăm sóc bản thân nhưng cần sự giúp đỡ của người thân 

4- Cần sự giúp đỡ của người thân chăm sóc hằng ngày 

5- Rất đau, hầu hết thời gian nằm trên giường 

 

Phần 3 – Mang vật nặng 

0- Có thể mang, bê vật nặng bình thường mà không đau 

1- Có thể mang, bê vật nặng nhưng gây đau cho bản thân 

2- Có thể mang vật nặng nhưng ở vị trí thuận lợi, vẫn gây đau 

3- Sợ đau nên chỉ có thể mang vật nhẹ 

4- Chỉ mang được vật rất nhẹ 

5- Không thể mang được bất kỳ vật nào 

 

  



 

Phần 4 – Đọc sách báo 

0- Đọc sách báo nhiều mà không gây mỏi cổ 

1- Đọc nhiều nhưng đau nhẹ 

2- Đọc nhiều có đau mỏi cổ mức độ trung bình 

3- Không thể đọc được do đau cổ mức độ trung bình 

4- Hoàn toàn không đọc được do đau cổ 

5- Không thể đọc được 

 

Phần 5- Đau đầu 

0- Không đau đầu chút nào 

1- Có đau nhẹ nhưng không thường xuyên 

2- Có đau đầu trung bình nhưng không thường xuyên 

3- Đau đầu mức trung bình thường xuyên 

4- Đau nặng đến thường xuyên 

5- Đau nặng gần hết thời gian của bệnh nhân 

 

Phần 6 – Độ tập trung 

0- Hoàn toàn tập trung mà không gặp khó khăn gì 

1- Tập trung hoàn toàn nhưng gặp khó khăn nhẹ 

2- Gặp khó khăn nhẹ về sự tập trung  

3- Gặp nhiều khó khăn về sự tập trung 

4- Rất khó tấp trung 

5- Không thể tập trung chút nào 

 

Phần 7- Làm việc 

0- Có thể làm nhiều việc tùy thích 

1- Chỉ có thể làm những việc thường ngày, nhưng không làm hơn được 

2- Có thể làm hầu hết các việc hằng ngày nhưng không thể làm thêm được 

3- Không thể làm các việc hằng ngày được 

4- Rất khó làm bất cứ việc gì hằng ngày 

5- Không thể làm bất cứ việc gì hằng ngày 



 

Phần 8- Lái xe 

0- Lái xe bình thường mà không đau vùng cổ 

1- Có thể lái xe đường dài nhưng đau vùng cổ nhẹ 

2- Có thể lái xe đường dài nhưng đau mức trung bình vùng cổ 

3- Không thể lái xe lâu được vì đau vùng cổ mức trung bình 

4- Gần như không lái được xe do đau nặng vùng cổ 

5- Không thể lái được xe chút nào 

 

Phần 9- Giấc ngủ 

0- Không gặp vấn đề gì về giấc ngủ 

1- Có rối loạn giấc ngủ nhẹ dưới 1 giờ 

2- Rối loạn giấc ngủ nhẹ (từ 1 đến 2 giờ) 

3- Rối loạn giấc ngủ trung bình (2 đến 3 giờ) 

4- Rối loạn giấc ngủ nặng (3 đến 5 giờ) 

5- Rất nặng (5 đến 7 giờ) 

 

Phần 10 – Sự giải trí 

0- Rất tập trung với các hoạt động giải trí mà không đau cổ 

1- Rất tập trung với các hoạt động giải trí nhưng có đau cổ nhẹ  

2- Do đau vùng cổ, một số hoạt động giải trí bị hạn chế 

3- Do đau vùng cổ nên chỉ thực hiện được rất ít hoạt động giải trí 

4- Gần như không hoạt động giải trí được vì đau vùng cổ 

5- Không có bất cứ hoạt động giải trí nào do đau vùng cổ 

 

Mức độ nặng dần của các hoạt động đánh số từ 0 đến 9 mà người bệnh có thể 

cảm nhận được. Khoanh tròn vào số tương mức độ bệnh nhân gặp. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Ngày khám………….            Điểm…../50       Bác sỹ khám……………… 

9-18,22-28,35,37,38,40,45,46,52-56,58,60,61,63,68,69,78 


