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 Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM 

Khoa Ngoại Đầu cổ - Tai mũi họng 

I/. MỞ ĐẦU: 

Phẫu thuật tạo hình tuy mới phát triển trong 20 năm gần đây nhưng nó đã có nguồn gốc từ rất 

lâu đời. Vị trí được chú ý và thực hiện phẫu thuật tạo hình đầu tiên là mũi do một bác sĩ phẫu thuật 

tên Antonio Branca và được Heinrich von Pfolspeundt mô tả trong tác phẩm đầu tiên vào năm 1460 

mang tên “Buch der Bündth-Ertznei”. Đến cuối thế kỷ 18, phẫu thuật tạo hình mới phát triển bước 

tiếp theo ở Ấn Độ với kỹ thuật lấy vạt trán hình chiếc lá để tái tạo mũi. Kỹ thuật này sau đó được 

Felix Jean Casimir Guyon ở Paris và Jacques Reverdin ở Geneva phát triển vào năm 1869 và ít 

nhiều được sử dụng tới ngày nay. 

Hiện nay, phẫu thuật tạo hình khuyết hổng vùng đầu cổ với mục địch định hình lại các cấu trúc 

điển hình như mũi, tai, cằm, gò má và viền cổ. Những nguyên nhân tạo ra khuyết hổng vùng đầu cổ 

thường là sau phẫu thuật ung thư, chấn thương hoặc khiếm khuyết bẩm sinh. Trong bệnh lý ung thư 

nói chung thì ung thư da là loại thường gặp nhất vùng đầu mặt cổ. Ở giai đoạn tiến triển, ung thư da 

xâm lấn lan rộng đòi hỏi phẫu thuật cắt bỏ rộng nhằm đảm bảo an toàn về mặt ung thư nhưng bên 

cạnh đó cũng đặt ra những thách thức do để lại những khuyết hổng lớn. Trong bài viết này chúng 

tôi trình bày 2 trường hợp ung thư da và ung thư tuyến mang tai tiến triển lan rộng được thực hiện 

tại Khoa Ngoại đầu cổ - Tai mũi họng, bệnh viện Ung bướu TPHCM. 

II/. TRƯỜNG HỢP UNG THƯ TUYẾN MANG TAI TIẾN TRIỂN: 

Bệnh nhân nam, 75 tuổi, nhập viện vì khối bướu vùng má T. Cách nhập viện 1 năm, bệnh nhân 

phát hiện khối bướu vùng góc hàm T tăng dần kích thước, sau đó bướu phát triển lở loét ra da rỉ 

máu mủ kèm đau nhức nhiều, sụt 10kg trong 3 tháng. Bệnh nhân tự ý điều trị thuốc nam không đáp 

ứng, khối bướu tăng nhanh kích thước, sau đó đến khám tại khoa Ngoại Đầu cổ - Tai mũi họng, 

bệnh viện Ung bướu. 

Khám thấy khối bướu 15cm, xâm nhiễm ra da, lở loét rỉ máu, liệt toàn bộ dây thần kinh VII bên 

trái. Giải phẫu bệnh là Carcinôm biệt hoá gai, chưa loại trừ Carcinôm nhầy bì, Grad cao. Siêu âm 

ghi nhận Tuyến mang tai trái có cấu trúc echo kém, bờ không đều, kích thước 100x100x105mm, 

xâm lấn ra da, tăng sinh mạch máu, hạch cổ trái nhóm II có khối echo kém, mất rốn hạch, kích 

thước 26x19mm. FNA hạch cổ trái là carcinôm tế bào gai di căn hạch. CT Scan cho thấy hình ảnh 

bướu xâm nhiễm toàn bộ cơ cắn, sát ngành lên xương hàm dưới. 



 

Hình 1: sang thương Tuyến mang tai nhìn trước và nhìn sau 

 

Hình 2: mức độ xâm lấn sang thương trên CT Scan 

Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cắt rộng sang thương, cắt bỏ toàn bộ cơ cắn, một phần cơ 

thái dương, bỏ phần dái tai trái, kích thước khuyết hổng khoảng 12x12cm 

 

Hình 3: khuyết hổng sau khi cắt bỏ sang thương kích thước 12x12cm 

Tiếp tục tiến hành rạch da hình chữ L dọc bờ sau cơ Ức đòn chum tiến hành nạo hạch cổ trái 

nhóm I, II, III, IV, V. Thiết kế vạt tạo hình bằng vạt dưới cằm kích thước 15x5cm trên cơ sở cuống 

mạch máu nuôi là động mạch dưới cằm xuất phát từ nhánh động mạch mặt bên trái. Vì kích thước 

vạt chỉ đủ che lấp một nửa khuyết hổng nên chúng tôi đã sử dụng kết hợp thêm vạt trượt tại chỗ. 



 

Hình 4: vạt dưới cằm kích thước 15x5cm kết hợp vạt trượt tại chỗ che lấp khuyết hổng 

 

Hình 5: hình ảnh sau khi tạo hình khuyết hổng 

III/. TRƯỜNG HỢP UNG THƯ DA MÁ TIẾN TRIỂN: 

Bệnh nhân nam, 36 tuổi, nhập viện vì khối bướu lớn vùng má phải. Cách nhập viện 4 tháng, 

bệnh nhân phát hiện sang thương vùng má phải tăng nhanh kích thước, kèm loét tiết dịch máu nhiều, 

sau đó đến khám tại Khoa Ngoại Đầu cổ - tai mũi họng, bệnh viện Ung bướu TPHCM. Tiền căn 

Đái tháo đường không điều trị. 

Khám sang thương vùng má P lan rộng, kích thước 10cm, lan đến vùng thái dương phải không 

di động, chồi sùi chảy máu. Hạch cổ P nhóm I, II, III kích thước 2-4cm, chắc tròn, di động. Giải 

phẫu bệnh là Carcinôm tế bào gai, Grad 2. Siêu âm hạch cổ P nhóm IA, IB, II, III và trong Tuyến 

mang tai P có vài khối echo kém, mất rốn hạch, kích thước 10-30mm dạng di căn. Hình ảnh CT 

Scan cho thấy sang thương sùi loét da vùng má lan thái dương bên phải, bắt thuốc cản quang mạnh 

không đồng nhất, giới hạn kém rõ, thâm nhiễm mỡ và cơ cắn kế cận, kích thước 91x95x46mm. 

Hạch cổ phải nhóm I, II, III, IV, trong tuyến mang tai bên phải kích thước 37x23mm bắt cản quang 

mạnh không đồng nhất, hoại tử bên trong, hốc mắt và hốc mũi bình thường. 



 

Hình 6: sang thương da má P lan rộng kèm khối hạch cổ phải xâm nhiễm da 

 

Hình 7: hình ảnh CT Scan sang thương da má P xâm lấn cơ và hạch cổ phải di căn 

Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cắt rộng khối sang thương má phải cách rìa bướu 1cm về 

mọi phía, cắt sâu tận lớp cân cơ thái dương và xương hàm dưới, sát bờ ngoài hốc mắt phải, cắt một 

phần cơ thái dương phải và toàn bộ cơ phần mềm má phải, kèm cắt toàn bộ tuyến mang tai, cắt sát 

đến xương hàm trên và gò má phải. Nạo hạch cổ phải nhóm I-IV bên phải, ghi nhận hạch xâm 

nhiễm mô xung quanh, xâm lấn tuyến dưới hàm phải và tuyến mang tai phải, xâm lấn cơ dưới móng 

(cơ hàm móng, cơ nhị thân và cơ cằm móng), không bảo tồn được các cấu trúc bị xâm lấn xung 

quanh, kích thước khuyết hổng ghi nhận khoảng 15x22cm. 



 

Hình 8: khuyết hổng sau khi đã cắt rộng sang thương má phải 

Chúng tôi đã lựa chọn sử dụng vạt cơ ngực lớn cải biên cùng bên để tạo hình trên cơ vạt cơ 

ngực lớn kinh điển sử dụng cuống mạch máu nhánh cùng vai ngực của động mạch dưới đòn. Trên 

cơ sở nghiên cứu giải phẫu học lâm sàng, chúng tôi đã mở rộng vạt cơ ngực lớn kinh điển trên 

nguyên tắc mở rộng sự cấp máu từ các nhánh động mạch thượng vị trên và các nhánh xuyên của 

động mạch liên sườn. Từ đó kích thước vạt thu hoạch đủ để vươn tới các vị trí cao vùng cổ mặt đến 

vùng thái dương cùng bên. Bảo tồn một phần cơ ngực lớn giúp giữ gìn tốt chức năng vận động của 

bệnh nhân. 

 

Hình 9: thiết kế vạt và đường rạch da 

Vạt da sau khi được thu hoạch sẽ được tạo đường hầm để đưa lên vùng cổ mặt, sau đó được 

khâu đính che lấp toàn bộ khuyết hổng. 



 

Hình 10: vạt da sau khi được thu hoạch và tạo đường hầm đưa lên vùng cổ mặt 

 

Hình 11: vạt da cơ che lấp toàn bộ khuyết hổng và khâu đóng vùng ngực 

 

IV/. KẾT LUẬN: 

Cùng với sự tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình ngày nay, khoa Ngoại Đầu cổ - tai mũi họng bệnh 

viện Ung bướu Tp.HCM đã áp dụng thành công những phương pháp kỹ thuật tiên tiến trong tạo 

hình sau phẫu thuật ung thư vùng đầu cổ, đặc biệt với những trường hợp ung thư xâm lấn lan rộng. 

Điều đó giúp bệnh nhân tăng cơ hội điều trị tận gốc, phục hồi về mặt hình thể và mặt chức năng, 

đem lại chất lượng sống tốt hơn cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn tiến triển tại chỗ tại vùng. 


