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Chuyªn ®Ò 17: G·y x¬ng chi díi

PhÇn 1: G·y kÝn th©n x¬ng ®ïi

Gãy thân xương đùi (GTXĐ) gặp ở mọi lứa tuổi, từ sơ sinh đến người lớn.
Đặc biệt nhiều nhất ở tuổi trưởng thành: 20 - 40 tuổi.

Xương đùi là một xương to khoẻ, lại có cơ bao bọc chung quanh, nên

thường phải có một lực tác động mạnh mới bẻ gãy được, GTXĐ gặp nhiều trong
tai nạn giao thông, tai nạn lao động.

Vị trí gãy thân xương đùi: 5cm dưới mấu chuyển lớn và trên lồi cầu xương
đùi 5cm.

GTXĐ dễ gây sốc: do đau, do mất máu (500ml - 1000ml) nên phải hồi sức
tốt và bất động khi vận chuyển.

1. Tổn thương giải phẫu bệnh:
1.1. Đường gãy

* Đường gãy ngang:

Nếu các đường này nhẵn như tiện mía thì dễ nắn nhưng cũng dễ di lệch thứ
phát. Ngược lại, nếu đường gãy răng cưa, thành bậc thì khó nắn nhưng khi đã

chắp đúng răng thì ít nguy cơ di lệch thứ phát.
* Đường gãy chéo vát hay chéo xoắn
Dễ di lệch thứ phát khi nắn giữ trong bột
* Gãy có thêm mảnh phụ:
Hình cánh bướm hay gãy thành 2 tầng hoặc có các mảnh vụn đều được xếp

vào loại gãy không vững, khó nắn chỉnh và giữ bằng bột.
1.2. Vị trí gãy và cơ chế di lệch
* Gãy ở 1/3 trên:

Khối cơ mông khỏe sẽ kéo vểnh đoạn trung tâm ra ngoài, khối cơ khép kéo
mạnh đoạn ngoại vi vào trong gây nên gập góc nhiều. Trường hợp này rất khó
chỉnh đoạn trung tâm, phải chỉnh đoạn ngoại vi theo hướng của đoạn trung tâm.

* Gãy ở vị trí 1/3 giữa:
Đoạn trung tâm bị kéo vểnh ra ngoài, cơ khép kéo đoạn ngoại vi vào trong.

Khối cơ đùi ở đây to khỏe, co kéo mạnh, làm di  lệch ngắn chi nhiều (có khi 5-

10 cm). Muốn nắn chỉnh phải gây mê, giãn cơ thật tốt.
* Gãy ở 1/3 dưới: Đoạn dưới bị kéo gục ra sau do tác động cảu cơ sinh đôi,

có nguy cơ tổn thương bó mạch thần kinh vùng khoeo. Muốn nắn chỉnh tốt cần
gấp nhẹ khớp gối.
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1.3. Gãy xương đùi ở trẻ em:
- Ở trẻ em xương đùi đang phát triển về chiều dài và chiền ngang nên tự

điều chỉnh được, ít để lại di chứng với trường hợp ngắn 1-2 cm, gập góc dưới 10
độ. Tuy nhiên, không tự điều chỉnh di lệch xoắn vặn theo trục.

- Có thể gây bong sụn tiếp hợp. Phân 5 độ theo Salter-Harris

+ Độ 1: Gãy bong ngang dưới lớp sụn phát triển
+ Độ 2: kèm theo 1 mẩu xương tham giác cảu hành xương
+ Độ 3: Đường gãy đi vào khớp, qua đĩa sụn phát triển
+ Độ 4: Đướng gãy chéo từ đầu xương, đến hành xương, qua sụn phát triển
+ Độ 5: Vùn sụn bị lún, thường chẩn đoán hồi cứu khi thấy chi dài chi ngắn
2. Triệu chứng lâm sàng

Trong tai nạn, bệnh nhân có thể cảm nhận thấy tiếng gãy rắc ở đùi, tiếp đó

là triệu chứng đau dữ dội.
Cơ năng vận động đùi, cẳng chân giảm hoặc mất hoàn toàn.

Nạn nhân đến khám có thể thấy: toàn thân có biểu hiện sốc chấn thương,

mặt nhợt nhạt, vã mồ hôi, mạch nhanh, huyết áp hạ (sốc do đau + mất máu).

Khám thực thể: đùi sưng to nhanh, chi ngắn, gấp góc, có thể cảm nhận
được chỗ gồ của đầu xương gãy ở những ca sưng to vừa, đầu gối xoay ngoài,

cạnh ngoài bàn chân đổ sát mặt giường, các triệu chứng bầm tím ở vùng thấp và

tràn dịch khớp gối xuất hiện muộn. Các dấu hiệu cử động bất thường và lạo xạo
xương không nên tìm vì sẽ rất đau cho nạn nhân, làm trầm trọng thêm triệu
chứng sốc chấn thương.

3. Chụp X quang
Sau khi cố định tạm thời và chống sốc (nếu có) chuyển nạn nhân đi chụp

Xquang; chụp 2 tư thế chính: thẳng và nghiêng, nhớ chụp Tele đùi để có hình

giống như thật của ống tuỷ.

4. Điều trị:
* Cấp cứu ban đầu
- Bất động tạm thời bằng các loại nẹp sẵn có trong tay (xem hình 10.8)

- Phát hiện đa chấn thương: chấn thương sọ não. CT Scanner ngực, bụng...

- Giảm đau bằng thuốc: Morphine 0,01g, Feldène...

- Phòng và chống sốc bằng truyền dịch hoặc máu (theo số lượng hồng cầu

và hématocrit)

* Điều trị gãy thân xương đùi ở trẻ em.
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Gãy thân xương đùi ở trẻ em thường là gãy cành tươi, ít di lệch, thời gian

liền xương nhanh nên thiên về điều trị bảo tồn.

Trẻ sơ sinh: nẹp thẳng trục xương bằng bìa cứng 10 - 12 ngày.

Trẻ còn bú -> trẻ em dưới tuổi: bó bột ếch.

Trẻ 4 - 12 tuổi: gây mê, kéo nắn và làm bột chậu lưng chân để bột 4-8-12

tuần tuỳ theo độ tuổi. Những ca gãy phức tạp có thể kéo liên tục, sau đấy bó bột
tiếp tục.

* Nếu bó bột không kết quả (di lệch thứ phát) phải mổ kết hợp xương.

Nẹp vít: bệnh nhân phải mổ lại lần hai để tháo nẹp vít.

Đinh dưới mấu chuyển: nếu không vững, phải tăng cường thêm bột dễ bị
cứng khớp gối.

Phươngp háp Mètaizeau: đóng một chùm đinh (đinh chịu lực đàn hồi) từ
trên các lồi cầu đi lên.

Phương pháp Ender đóng từ trên lồi cầu trong -> đinh tựa vào thành xương

đối diện -> Lên cổ xương đùi (xem hình 10.10).

5. Điều trị GTXĐ ở người lớn.
* Kéo tạ
Dùng đinh Steimann, Kirschner xuyên qua lồi cầu đùi hoặc qua lồi củ trước

xương chày để kéo với trọng lượng 1/8 -1/6 trọng lượng cơ thể.

Mục đích: Bất động tạm thời, để chuẩn bị cho cuộc mổ sau. Hoặc kéo liên

tục trong những trường hợp không có chỉ định mổ (bệnh về máu, những nơi

không có điều kiện phẫu thuật...) sau 3 - 4 tuần bó bột chậu lưng chân

* Mổ kết hợp xương .

- Đinh nội tuỷ: sử dụng từ 50 năm nay.

- Đinh Kuntscher mở ổ gãy: đóng tốt nhất cho gãy 1/3 giữa thân xương đùi.

+ Ưu điểm: nắn dễ, phát hiện hết thương tổn, ghép được xương...

+ Nhược điểm: mất sự liền xương sinh lý, tỉ lệ nhiễm khuẩn cao (0,1 - 2%).

Đóng đinh Sign có chốt ngang: đóng được cho mọi đoạn thân xương đùi,

cố định xương vững chắc, nhưng cũng phải mở ổ gãy (nhược điểm: mất sự liền
xương sinh lý, tỉ lệ nhiễm khuẩn cao).

Đóng đinh kín với màn huỳnh quang tăng sáng, có chốt ngang: ưu điểm là

không mở ổ gãy xương, nên xương chóng liền hơn, ít nhiễm trùng hơn. Ngày

nay người ta đóng đinh kín cho mọi đoạn GTXĐ, mọi kiểu GTXD.

Nhược điểm:

- Phải có trang thiết bị, phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm.
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- Thời gian mổ kéo dài, có tỷ lệ nắn chỉnh thất bại phải chuyển mở ổ gãy

tối thiểu.

- Phẫu thuật viên có tâm lý nhiễm tia xạ.

- Kỹ thuật này không thực hiện được trên bệnh nhân đa chấn thương, gãy

nhiều xương, gãy xương lâu.

Đây là kỹ thuật đòi hỏi phải có thiết bị chuyên dụng nên việc áp dụng kỹ
thuật này chưa được thực hiện rộng rãi ở hầu hết cá cơ sở y tế ở nước ta.

- Nẹp vít: được dùng nhiều từ năm 1960 - 1970, chủ yếu dùng cho nơi ống
tuỷ rộng 1/3 trên, 1/3 dưới.

+ Ưu điểm: Cố định xương vững, tập phục hồi cơ năng sớm.

+ Nhược điểm: Nhiễm khuẩn cao, gây nẹp vít qua lỗ vít, sau khi liền xương

phải mổ lấy nẹp vít.
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PhÇn 2: Gãy kín 2 xương cẳng chân
Gãy 2 xương cẳng chân bao gồm tất cả các loại gãy đi từ mâm chày tới mắt

cá. Trong khuôn khổ bài này chỉ đề cập đến gãy thân 2 xương cẳng chân.
1. Đại cương
1.1. Định nghĩa
Gãy thân hai xương cẳng chân là loại gãy dưới nếp gấp gối 5cm và trên nếp

cổ chân 5cm.
1.2. Đặc điểm giải phẫu hai xương cẳng chân
Xương chày là hình lăng trụ tam giác với mào chày ở phía trước, khi xuống

1/3 dưới là hình trụ tròn nên đây là điểm yếu rất dễ bị gãy.

Mạch nuôi xương càng xuống thấp càng nghèo nàn (1/3 dưới) khi gãy vùng

này xương khó liền.
Các khối cơ bố trí quanh xương không đồng đều, phía sau có khối cơ chắc

khoẻ, phía trước không có cơ mà ngay dưới da là xương vì vậy khi gãy rất dễ bị
lộ xương.

Cấu tạo các khoang hẹp, thành khoang chắc vì vậy khi có phù nề, chảy máu
trong khoang dễ gây hội chứng chèn ép khoang cẳng chân.

1.3. Cơ chế gãy xương
Cơ chế chấn thương trực tiếp chủ yếu gây gãy xương hở.
Cơ chế chấn thương gián tiếp xương gãy chéo, xoắn.
2. Giải phẫu bệnh

*Tổn thương xương: Tuỳ thuộc vào cơ chế chấn thương, nguyên nhân tai
nạn

Gãy đơn giản: gãy đôi ngang, gãy chéo.

Gãy phức tạp: gãy nhiều mảnh, nhiều tầng.
Hay gãy ở vị trí 1/3 dưới (điểm yếu của xương).
Có thể gãy 1 xương chày hoặc 1 xương mác.
*  Tổn thương mạch, thần kinh:

- Tổn thương đứt mạch máu, thần kinh
- Có thể gây ra hội chứng chén ép khoang cẳng chân.
3. Chẩn đoán xác định
Để chẩn đoán xác định, dựa vào lâm sàng và X quang, thường là dễ.
3.1. Lâm sàng

Sau tai nạn bệnh nhân rất đau vùng gãy, có thể gây nên sốc.
Mất cơ năng của cẳng chân.
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Gấp góc ở cẳng chân
Sờ thấy đầu xương gãy di lệch ngay dưới da.
Cẳng bàn chân xoay đổ ra mặt giường.
3.2. Xquang

Chụp Xquang để chẩn đoán được loại gãy (đơn giản hay phức tạp), sự di
lệch của các đầu xương.

Chú ý:

- Đánh giá tình trạng toàn thân và các thương tổn phối hợp (nếu có).
- Đánh giá tình trạng lớp đa: có bị bong lóc ngầm, bị bầm dập không. Có

các nốt phỏng nước không và mức độ nhiễm bẩn tại ổ gãy ?

- Nếu có vết rách da phải xem có thông với ổ gãy hay không?

- Các vết bầm dập da ngang mức ổ gãy phải lo tới nguy cơ hoại tử da, lộ
xương thứ phát (thành gẫy hở).

Đánh giá tình trạng mạch máu và thần kinh: kiểm tra mạch chày trước và

chày sau (ở mu chân và ống gót), độ nóng ấm của bàn chân, bắp chân có căng
không? Cảm giác và vận động của bàn chân, ngón chân như thế nào?

3.3. Hội chứng chèn ép khoang cẳng chân (HC CEK)
(xem phần 3)
4. Sơ cứu, chỉ định các phương pháp điều trị.
4.1. Cấp cứu ban đầu: (như gãy xương đùi)
Bất động chi gãy bằng nẹp.
Phòng chống sốc dựa vào toàn trạng bệnh nhân và công thức máu.
Giảm đau bằng các loại thuốc: morphin 0,01g, Feldène 20 mít .

4.2. Điều trị bảo tồn

Bó bột ngay những trường hợp gãy không di lệch.
Nắn và bó bột những trường hợp di lệch ít và gãy vững (là những trường

hợp gãy đơn giản, có răng lược cài nhau).

Nắn kéo bằng tay hoặc nắn trên khung Boehler rồi bó bột đùi - cẳng - bàn

chân để gối gấp nhẹ 200, thay bột thẳng sau 3 tuần, bột ôm gối (Sarmiento) sau 6
tuần, để bột trong 3 tháng. Chăm sóc chi sau bó bột và hướng dẫn tập luyện.

Kéo liên tục: khi không thể nắn được, kéo được hoàn chỉnh ngay hoặc kéo
liên tục trong một số ca gãy vụn sau 3-4 tuần rồi chuyển sang bó bột.

4.3. Điều trĩ phẫu thuật
* Các phẫu thuật mở ổ gãy:

Đường vào xương chày để kết hợp xương (xem hình 9.3)
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Đường trước ngoài: ở phía trước, cách mào chày 1 cm, đi dọc chiều dài

cẳng chân, dưới cân nông là cơ chày trước, vén cơ này để vào KHX. Đường này

an toàn nhất vì có cơ chày trước che xương.
Đường trước trong: cách bờ trong xương chày 1cm, đi dọc chiều dài cẳng

chân. Đường này không nên dùng khi chân phù nề nhiều, nhất là khi có nhiều
nốt phỏng nước vì dễ gây hoại tử da, lộ xương, lộ dụng cụ kết hợp xương . . .

Bắt vít đơn thuần: áp dụng cho gãy chéo vát, rắn. Cách này ít làm tổn
thương màng xương. Thường giữ không thật chắc nên có khi phải bó bột tăng
cường.

Buộc vòng các ca gãy chéo vát: soạn. Ngày nay không còn được áp dụng
Đóng đinh nội tuỷ xuôi dòng mở ổ gãy (đinh Kuntcher), đinh có chốt kiểu Sig.

Đặt nẹp vít AO: cố định chắc, nhưng dễ tổn thương màng xương. Đặt nẹp
mặt trong tuy dễ làm nhưng nguy cơ hoại tử da nơi có nẹp vít. Đặt nẹp mặt
ngoài có cơ che phủ nhưng khó làm.

* Phẫu thuật không mở ổ gãy

Đinh nội tuỷ đơn thuần dưới màn huỳnh quang tăng sáng có lợi là ít gây

tổn thương nuôi dưỡng của xương nhưng không chống được xoay. Đinh có chốt
ngang ưu điểm chắc hơn, chống được xoay.
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Phần 3: Hội chứng chèn ép khoang cẳng chân
1. Đại cương
Không phải chỉ gãy cẳng chân mới có hội chứng này. Hội chứng chèn ép

khoang nói chung có tới 45% là do chấn thương gãy xương, trong 45% đó thì

80% là gãy xương cẳng chân, bàn chân.

Hội chứng chèn ép khoang xuất hiện khi có tổn thương các mạch máu
trong xương, trong phần mềm, gây máu tụ trong các khoang chật hẹp. Các hiện
tượng rối loạn vận mạch, tăng xuất tiết gây phù nề tổ chức, càng phù nề càng

tăng chèn ép khoang. . . đó là một vòng luẩn quẩn.
HC chén ép khoang gây ra:

- Tăng áp lực trong khoang cơ xương gây chèn ép tuần hoàn mao mạch =>
Gây hoại tử tổ chức.

- Quá 8h mà không xử trí Hc chèn ép khoang coi như đã có những tổn
thương không hồi phục.

2. Lâm sàng:

- Đau quá mức thông thường của 1 gãy xương dù đã được bất động chi
gãy.

- Căng cứng toàn bộ cẳng chân
- Tê bì và có cảm giác kiến bò đầu ngón, về sau không nhận biết được các

ngón.

- Đau tăng khi vận động thụ động, căng dãn cơ bắp.
- Liệt vận động các ngón
3. Cận lâm sàng:

Đo áp lực khoang: chọc kim có catheter để đo: Bình thường áp lực trong cơ
bắp là 10mmHg, ở thì tâm thu có thể lên đến 30mmHg. Nếu đo trên 30mmHg

thì phải phẫu thuật mở cân ngay.
Đo giao động mạch bằng Doppler: Mất hoặc giảm lưu lượng dòng máu

chảy ở phía hạ lưu.
Chụp mạch, CT scanner
CTM: đánh giá tình trạng mất máu
XN chức năng đông máu, chức năng gan thận.
4. Chỉ định và các phương pháp điều trị
Với nguyên tắc: bất động xương vững, giải phóng khoang chèn ép, giải

quyết các thương tổn về mạch máu và thần kinh
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Theo dõi hội chứng ép khoang: khi lâm sàng chưa rõ rệt; áp lực khoang
không cao

Cho bệnh nhân vào viện; kéo liên tục trên khung Braun.

Cho thuốc giảm đau; giảm phù nề; kháng sinh.
- Theo dõi liên tục ít nhất trong 24 giờ - 48 giờ.
Phẫu thuật rạch cân, giải phóng khoang.
Phải mở cân cấp cứu ngay khi dấu hiệu lâm sàng rõ ràng, áp lực khoang

tăng cao >30 mmHg.
Rạch cân; rạch cân 4 khoang bằng 2 đường rạch: đường rạch ngoài (vào

khoang bên, khoang trước), đường rạch trong (vào khoang sau nông và sâu

Đường rạch: đi suốt chiều dài cẳng chân, rạch đứt cân nông, cân sâu (cân nội cơ
của cơ dép), lấy hết máu tụ, kiểm tra bó mạch khoeo và chày sau.

- Cố định xương: bằng cố định ngoài hoặc kẻo liên tục qua xương. gót.
- Sau mổ: kháng sinh toàn thân liều cao; giảm đau; chống phù nề; kê cao

chân.

- Theo dõi sát tình trạng hoại tử phần mềm tiếp tục sau khi mở cân để kịp
thời xử trí tiếp.

- Khâu lại da hoặc vá da sau 1 - 2 tuần.


