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  Thỉnh thoảng thấy hơi nhức mỏi tay, chị Hoa cứ nghĩ mình bị thấp khớp. Chịu đựng gần 4
năm, đến lúc đau buốt quá, chị mới đi khám thì được biết mình có u trong xương, phải phẫu
thuật ngay.        

Chị Phạm Thị Hoa (31 tuổi) ở Kiến Xương, Thái Bình cho biết, cách đây gần 4 năm, chị thấy ở
cổ tay phải nổi sưng lên như con trai hến úp ngược. Tuy nhiên, phần sưng này có màu da bình
thường, không đau nên chị cũng không để ý. Sau đó, thỉnh thoảng khi làm việc lâu hay cầm
vật nặng, nhất là vắt quần áo chị thấy hơi đau, buốt trong xương.

  

Thời gian trước, vì là mùa vụ làm rau, chị phải dùng tay rửa, nhặt rau liên tục nên thấy buốt hết
cả bên cánh tay. Chị nghĩ mình bị khớp nên đến phòng khám của một bác sĩ gần nhà để tiêm.
Sau 5 ngày không đỡ, chị đi bệnh viện huyện để khám tiếp. Sau này, qua hết bệnh viện huyện

 1 / 2



Tưởng đau khớp, hóa u xương - UGroup | UG Health
Thứ ba, 14 Tháng 7 2009 15:37

đến tỉnh rồi qua bệnh viện tư nhân vẫn chưa chữa được bệnh, chị được giới thiệu lên Bệnh viện
Việt Đức.

  

Tại đây, các bác sĩ kết luận, chị Hoa bị u tế bào và phải phẫu thuật ngay, nếu để thêm nữa, sẽ
rất nguy hiểm.

  

Tiến sĩ Ngô Văn Toàn, Chủ nhiệm khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức cho biết,
chị Hoa bị u tế bào trong xương. Tế bào này có nhân to hơn bình thường rất nhiều lần, vài
chục năm nay mới có 2 - 3 ca tương tự.

  

Theo bác sĩ Toàn, dạng u này sẽ phá hủy xương rất nhanh. Nếu để muộn, khi u đã lan tỏa, “ăn”
hết xương, thậm chí còn xâm lấn ra phần cơ mềm, thì người bệnh có khi phải cắt cụt cả tay,
chân (nơi có u). Vì vậy, việc phát hiện sớm rất quan trọng trong điều trị bệnh này.

  

Tuy nhiên, theo bác sĩ, triệu chứng của u này thường tiến triển từ từ, người bệnh ban đầu chỉ
thấy hơi vướng, đau mỏi. Vì thế, nhiều người chủ quan, không đi khám, thường đến các thầy
lang bốc thuốc hay tự mua thuốc uống, tiêm khiến bệnh diễn biến xấu và điều trị muộn.

  

Tốt nhất, khi có các biểu hiện đau, buốt, nhức xương, người bệnh cần đi khám ngay. Bệnh này
có thể chẩn đoán được bằng hình ảnh.

  

Trường hợp chị Hoa, sau khi thăm khám, chị đã được các bác sĩ đã cắt bỏ khối u cùng một
đoạn xương dài 15cm, và lấy một đoạn xương mác ở chân có chiều dài tương ứng để ghép thay
thế. Theo bác sĩ Toàn, đây là một phẫu thuật rất khó, tỉ mỉ vì nếu sơ suất một chút là bệnh
nhân có thể bị liệt. Sau 4 giờ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. .

  

Hiện chị Hoa đã ổn định sức khỏe, có thể cử động được tay, phần ghép xương tốt.
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