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Chuyªn ®Ò 18: G·y x¬ng chËu

1. Phân loại theo Key, Conwell

* Gãy không đứt vòng chậu

- Gãy bong gai chậu trước trên, gai chậu trước dưới, gãy bong ụ ngồi.

- Gãy xương mu (một ngành chậu mu hay ngồi mu).

- Gãy cánh xương chậu.

- Gãy xương cùng, xương cụt.

* Gãy một nơi của vòng chậu

- Gãy hai ngành: chậu mu và ngồi mu một bên.

- Gãy gần khớp mu hay trật một phần khớp mu.

- Gãy gần khớp cùng chậu hay trật một phần khớp cùng chậu.

* Gãy hai nơi của vòng chậu

- Gãy ngành ngồi mu, chậu mu hai bên (vùng khớp mu tạo hình cánh bướm).

- Gãy ngành ngồi mu, chậu mu một bên kèm gãy hay trật vùng khớp cùng

chậu cùng bên ấy (gãy Malgaigne).

- Gãy nặng nhiều nơi.

*  Gãy hõm khớp

- Vỡ nhỏ hõm khớp kèm trật khớp háng.

- Gãy không di lệch ở hõm khớp.

- Vỡ to hõm khớp, khớp háng không vững.

- Gãy hõm khớp, chỏm trật lún sâu vào trong (trật trung tâm).

2. Chẩn đoán

Khi xương chậu bị đè và vỡ có thể bị thương tổn tạng bụng hay tạng tiểu

khung. Bị gãy nhẹ có thể bị tạng nặng và ngược lại bị vỡ nặng xương chậu có

khi tạng không việc gì. Biến chứng chính là bị thương tổn bàng quang niệu đạo.

Cần phát hiện khi điều trị vỡ xương chậu.

Tránh bỏ sót thương tổn nội tạng bụng và chảy máu sau phúc mạc kèm theo.

Khám xương chậu gãy:

Ấn vùng gai chậu trước ra sau. ân hai bên, bệnh nhân kêu đau. Cảm giác

không vững. Ép nhẹ hai mào chậu từ hai bên vào với nhau. Cảm giác không
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vững. Ép nhẹ vào đầu gãy nhọn có thể làm thủng nội tạng. ân trực tiếp lên

xương mu có thê đau. Đôi khi thăm trực tràng sờ được nơi gãy, chụp Xquang

thẳng, chênh trên xuống và nghiêng. Nơi gãy phức tạp như khớp háng, yêu cầu

chụp cắt lớp vi tính.

3. Chẩn đoán các biến chứng

* Chảy máu và mất máu

Vỡ xương chậu bị mất máu nhiều. Đo đạc cho thấy mất từ 1,5 lít máu đến

mất hết máu. Khám thấy khối máu tụ ở hạ vị, ở bẹn, đôi khi lan xuống mặt trong

đùi. Ấn đau ở hạ vị, toàn thân tình trạng mất máu.

Nguồn chảy thường là:

- Đám rối tĩnh mạch sát xương trong tiểu khung, mạch máu trong xương

xốp.

- Vết thương tĩnh mạch lớn.

- Thương tổn động mạch lớn.

* Thương tổn bàng quang, niệu đạo: hay gặp nhất

Cần hỏi và khám kỹ việc đi đái:

- Đái dễ, nước tiểu trong, không bị thương tổn đường tiết niệu.

- Đái máu nhiều nghĩ đến chấn thương thận.

- Nếu bệnh nhân không thể tự đái, cần thông đái nhẹ nhàng một lần với ống

thông đái có đầu vuốt nhỏ. Khi thông dễ dàng, nước tiểu trong không việc gì.

Khi nước tiểu lẫn máu có thể bị vỡ bàng quang ngoài phúc mạc. Để làm rõ chẩn

đoán ta cần làm:

+ Cho nước tiểu chảy ra hết, bơm vào bàng quang 300ml nước muối sinh

lý, nếu chảy ra khoảng 100ml thì nghĩ tới vỡ bàng quang.

+ Bơm nước có thuốc cản quang, chụp.

Khi chỉ ra vài phân khối máu lẫn nước tiểu hay chỉ có máu, nghi vỡ bàng

quang trong phúc mạc. Để xác định ta có thể làm thêm:

+ Bơm nước muối sinh lý như trên.

+ Bơm ít không khí qua ống thông, soi tìm liềm hơi dưới hoành.

+ Thử máu thấy urê tăng cao.
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Nếu thông đái được hơi khó, có trở ngại, nghi niệu đạo sau (niệu đạo màng)

bị thương tổn: niệu đạo giập, để lại ống thông cho liền sẹo trên khuôn. Để lại

ngoài 3 tuần.

- Thông đái không được, nghĩ tới đứt niệu đạo sau. Chỉ nên thông một lần.

Cần phát hiện ở tầng sinh môn: dấu hiệu máu tụ bầm giập, viêm tấy nước tiểu.

Khi có biến chứng nặng cần tạm thời quên xương chậu đi. Trừ khi phải nắn

chỉnh xương chậu tạo điều kiện cho sửa chữa phục hồi tiết niệu.

* Thương tổn trực tràng, âm đạo: ít gặp.

- Thăm trong, có máu theo tay, đôi khi sờ được đầu xương nhọn chọc

thủng.

* Thương tổn nội tạng bụng kèm theo

Khi có vỡ xương chậu, máu tụ dưới phúc mạc làm cho chẩn đoán thương

tổn nội tạng khó khăn. Nên làm chọc rửa ổ bụng.

4. Điều trị

4.1. Sơ cứu
Giữ nạn nhân thoải mái, giảm đau và thu xếp chuyển ngay tới bệnh viện.
- Ðặt nạn nhân nằm ngửa, chân duỗi thẳng hoặc hơi co đầu gối,nếu nạn

nhân cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn ở tư thế này. Dùng gối hoặc chăn mỏng
gấp lại để kê dưới gối (H. 213).

- Nếu nạn nhân đòi đi tiểu thì khuyên nạn nhân cố gắng chịu đựng vì nước
tiểu có thể tràn vào các mô.

- Giảm đau tại chỗ hoặc toàn thân (chỉ dùng khi không có tổn thương phối
hợp)

- Nếu chuyển ngay nạn nhân tới bệnh viện thì đắp chăn cho nạn nhân và

đợi xe cấp cứu đến.
- Nếu không chuyển ngay được đến bệnh viện và đường đi tới bệnh viện xa

(mất trên 30 phút) hoặc đường khó đi thì phải: nhẹ nhàng buộc 2 vòng băng to
bản ở khung chậu, buộc vòng băng phía dưới trước, vòng băng này đi vòng qua

khớp háng.
+ Nếu chỉ có một đai chậu bị tổn thương thì băng vòng thứ 2 chéo lên phía

gai chậu của bên bị tổn thương.
+ Nếu cả 2 bên đai chậu đều tổn thương thì buộc chính giữa.
+ Ðặt đệm mỏng vừa đủ vào giữa 2 đầu gối và mắt cá.
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+ Băng số 8 xung quanh mắt cá và bàn chân và băng một băng rộng bản ở
đầu gối. Buộc nút ở bên phần không bị tổn thương.

- Phòng chống và xử trí sốc xảy ra
- Chuyển nạn nhân tới bệnh viện. Phải coi đây là một cấp cứu ưu tiên. Có

thể vận chuyển nhẹ nhàng bằng võng.Trước khi chuyển phải duy trì sự theo dõi

sát người bị nạn và giữ nạn nhân ở tư thế đúng.
4.2. Điều trị vỡ xương chậu

Vỡ nhẹ, nằm giường ván cứng 3-4 tuần.

Vỡ toác khớp mu:

- Nắn bó quấn đùi bột theo Watson Jones.

- Nằm trên võng.

- Mổ nắn, kết hợp xương với nẹp vít.

- Cố định bên ngoài với khung.

Vỡ toác cánh chậu:

- Nằm trên võng.

- Kết hợp xương với nẹp vít.

Gãy Malgaine: kẻo tạ nặng.

Trật khớp háng trung tâm:

- Kéo tạ.

- Kết hợp xương nẹp vít.

5. Điều trị biến chứng

+ Mất máu

Hồi sức tích cực. Nếu trong 2 giờ hồi sức, dùng 700ml máu hay chất keo và

3 lít huyết thanh mà sau đó huyết áp tối đa không trên 70mmHg, mổ thắt động

mạch chậu trong hai bên.

+ Vỡ bàng quang

Khâu dẫn lưu bàng quang ngoài phúc mạc.

+ Đứt niệu đạo

Tuỳ điều kiện:

- Dẫn lưu bàng quang, rạch tầng sinh môn.

- Đặt tuteur vào niệu đạo.
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- Khâu nối niệu đạo.

+ Thủng trực tràng

Thường làm cả ba:

- Gặm tù xương nhọn (nếu thấy)

- Nong rộng hậu môn.

Hậu môn nhân tạo đại tràng xích ma.

+ Rách âm dạo: khâu.


