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Chuyªn ®Ò 20: TrËt khíp
PhÇn 1: TrËt khíp vai

1. Đại cương

Khớp vai là một khớp chỏm cầu vì thế biên độ vận động của khớp lớn.

Chỏm to, hõm khớp bé, có một sụn viền quanh khớp để tăng cường cho khớp.

Các phương tiện giữ khớp: bao khớp rộng và lỏng lẻo, phía trước mỏng, có

các dây chằng tăng cường. Dây chằng là chỗ dày lên của bao khớp. Giữa dây

chằng giữa và dây chằng dưới là điểm yếu. Vì thế hay bị trật khớp vai kiểu trước

trong, dưới mỏm quạ.

Trật khớp vai là trật khớp giữa chỏm xương cánh tay và ổ chảo xương bả

vai. Trật khớp vai hay gặp nhất ở người trẻ khoẻ, tuổi từ 20-40 tuổi, chiếm 60%

tổng số trật khớp. Có thể gặp trật khớp vai mới, trật khớp vai cũ, trật khớp vai tái

diễn.

* Cơ chế:

- Ngã chống tay hoặc khuỷu trong tư thế cánh tay dạng, đưa ra sau và xoay

ngoài. Chỏm có thể làm rách hay bong chỗ bám phía trước và dưới hõm khớp

làm bong gờ sụn và bật ra khỏi hõm khớp.

- Co rút cơ đột ngột và mạnh như đẩy tạ, ném đĩa, ném lao, ...

- Cơ chế trực tiếp: ít gặp

* Điều kiện thuận lợi: Hõm khớp nhỏ, chỏm to, bao khớp rộng, d/c yếu

nhất là phía trước

2. Phân loại

2.1. Trật khớp vai ra trước vào trong

Hầu hết là trật khớp vai ra trước, chỏm xương xuống dưới và vào trong.

Tùy vị trí  chỏm xương cánh tay với mỏm quạ ta có các thể sau:

- Thể ngoài mỏm quạ: Chỏm xương cánh tay nằm ngay bờ trước hõm

khớp. Đây là thể bán trật khớp, dễ nắn chỉnh

- Thể dưới mỏm quạ: Hay gặp, chỏm xương cánh tay nằm ngay dưới mỏm

quạ.

- Thể trong mỏm quạ: Chỏm xương cánh tay chọc sâu vào phía trong mỏm

quạ
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- Thể dưới xương đòn: gây thương tổn lớn d/c bao khớp, gân cơ quanh

khớp, có thể kèm theo cả gẫy xương. Chỏm xương nằm ngay dưới xương đòn.

2.2. Trật khớp vai xuống dưới:

Đứng hàng thứ 2, chỏm xương cánh tay nằm ngay dưới hõm khớp. Gồm 3

thể:

- Thể dưới hõm khớp thông thường: Thể này nhẹ hơn các thể khác. Phần

trên của cổ GP nằm ở bờ dưới hõm khớp. Di lêch này thường không vững, có

khuynh hướng tự chỉnh lại, chỏm xương trở vệ vị trí ổ khớp.

- Thể dựng ngược: cánh tay ở tư thế dạng quá mức

- Thể dưới cơ tam đầu: Là thể trung gian giữa trật khớp xuống dưới và ra

sau. Chỏm xương cánh tay nằm phía sau gân cơ tam đầu.

2.3. Sai khớp vai ra sau: ít gặp

- Thể dưới mỏm cùng: Chỏm xương cánh tay trật ra sau và nằm ngay dưới

mỏm cùng vai

- Thể dưới gai: Chỏm xương cánh tay trật ra sau quá mạnh tổn thương

quanh khớp lớn. Chỏm xương nằm dưới gai vai.

2.4. Trật khớp vai lên trên: Rất hiếm, thường kèm theo gẫy mỏm cùng vai.

3. Triệu chứng của trật khớp vai kiểu ra trước vào trong- loại phổ biến

nhất

- Đau, sưng nề, mất vận động khớp vai

- Mỏm cùng vai dô, dấu hiệu vai vuông, dấu hiệu mắc áo

- Dấu hiệu nhát rìu dưới mỏm cùng vai

- Cánh tay dạng và xoay ra ngoài

- Dấu hiệu lò xo: Không thể ghép tay vào thân được

- Rãnh delta- ngực đầy

- Sờ thấy chỏm xương và hõm khớp rỗng

Các loại trật khớp khác có thể có 1 số dấu hiệu thay đổi. Tuy nhiên phải có:

+ Biến dạng khớp

+ Dấu hiệu lò xo

+ Sờ thấy chỏm xương ở tư thế bất thường và hõm khớp rỗng
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Cần kiểm tra tổn thương gẫy xương kết hợp và tổn thương mạch máu, thần

kinh.

Chụp XQ thẳng nghiêng để định rõ loại sai khớp, tổn thương xương phối

hợp.

3. Điều trị:

Thường được điều trị bằng nắn chỉnh với trật khớp mới. Với trật khớp cũ

hay đến muộn phải mổ đặt lại khớp.

Nắn trật khớp vai thường thực hiện dưới vô cảm tê ổ khớp: bơm vào ổ

khớp 20ml Novocain 1%. Sau 5 phút bệnh nhân hết đau mới tiến hành nắn

chỉnh. Có nhiều phương pháp nắn chỉnh. Sau đây là 1 số phương pháp hay được

áp dụng:

3.1. Phương pháp gót chân của Hypocrat: Đơn giản, dễ nắn, đạt hiệu quả

tốt nhất

- Tư thế BN nằm ngửa trên ván cứng hoặc trên nền nhà, người thầy thuốc

ngồi đối diện với bệnh nhân phía chi trật khớp

- Gót chân thầy thuốc đặt vào nõm nách bệnh nhân, 2 tay cầm cổ tay sai

khớp, kéo theo trục của chi tạo thành 2 lực ngược nhau.

- Khi nghe thấy tiếng "khục" là chỏm xương đã về vị trí ổ khớp.

3.2. Phương pháp nắn chỉnh trật khớp vai 4 thì của Kocher:

BN ngồi trên ghế hoặc nằm ngửa trên bàn. Thầy thuốc, 1 tay cầm cẳng tay

bệnh nhân, tay kia nắm khuỷu. Nắn chỉnh theo 4 thì sau:

- Thì 1: Đưa khuỷu tay gấp 90 độ, kéo theo trục cánh tay, đưa cánh tay

khép vào thân người.

- Thì 2: Tiếp tục làm như thì 1, đồng thời xoay cẳng tay và cánh tay ra

ngoài.

- Thì 3: Vẫn tiếp tục giữ các động tác ở thì 1 và thì 2, đồng thời đưa khuỷu

khép quá vào trong, và xoay cánh tay, cẳng tay ra ngoài qua mức.

- Thì 4: Xoay cẳng tay, cánh tay vào trong bằng cách vắt bàn tay BN lên

vai lành.

PP này thường gây tai biến gẫy xương nên những người có kinh nghiệm

làm mới hiệu quả.
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3.3. Phương pháp nắn của Mothes

- BN nằm ngửa trên bàn

- Dùng dây da hoặc vải bạt qua qua nách bên trật khớp chéo qua vài lành,

giao cho người phụ 1 kéo theo chiều phản lực.

- Phụ 2 cầm cổ tay bệnh nhân kéo theo trục chi, đồng thời đưa tay dạng ra

dần, dạng càng nhiều càng tốt.

- Người nắn dùng 2 ngón tay cái đẩy chỏm xương về vị trí ổ khớp.

* Ngoài các pp trên còn 1 số pp khác. Sau nắn phải chụp Xquang kiểm tra

khớp đã về vị trí sinh lý chưa, trong quá trình nắn có tai biến gì không

Sau nắn chỉnh cần cố định cánh tay tư thế khép 2 tuần. Sau đó cho BN vận

động liệu pháp, lý liệu pháp để phục hồi chức năng.
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Phần 2: Trật khớp háng

1. Đại cương

- Khớp háng là khớp chỏm lớn nhất trong cơ thể

- Chỏm xương đùi khớp với ổ cối (do 3 phần xương chậu là chậu, ngồi, mu

tạo nên)

- Trật khớp háng do chấn thương ít gặp. Nam nhiều hơn nữ

- Cơ chế, nguyên nhân:

+ Do chấn thương: hay gặp nhất, lực truyền từ gối qua đùi vào khớp háng

gây trật khớp

+ Do viêm xương khớp háng

+ Do trật khớp háng bẩm sinh

2. Phân loại:

2.1. Theo kiểu trật: Có 3 loại trật khớp

* Trật ra sau: Phổ biến, có 2 kiểu:

- Trật ra sau lên trên: kiểu chậu

- Trật ra sau xuống dưới: kiểu ngồi

* Trật ra trước: ít gặp

- Trật ra trước lên trên: kiểu mu

- Trật ra trước xuống dưới: kiểu bịt

* Trật trung tâm (gãy trung tâm). Có 2 nguyên nhân:

- Do lực tác động lên mấu chuyển lớn, thúc chỏm vào trong làm vỡ hõm

đáy khớp. Chỏm xương tổn thương nặng

- Do vỡ xương chậu ở hõm khớp, chỏm bị di lệch vào trong

2.2. Theo độ nặng: Dựa vào thương tổn kèm theo và độ vững khớp háng

- Độ 1: Hõm khớp lành hay chỉ sứt 1 tí

- Độ 2: Hõm khớp vỡ các vách phía sau nhưng sau khi nắn đủ vững về mặt

lâm sàng.

- Độ 3: Vách phía sau hõm khớp bị vỡ nặng, sau khi nắn khớp không đủ

vững, dễ bị trật lại ngay.

- Độ 4: Kèm gãy chỏm xương đùi hay cổ xương đùi.

3. Lâm sàng của trật khớp háng kiểu chậu
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3.1. Cơ năng

- Đau

- Mất cơ năng chi gần hoàn toàn

3.2. Thực thể:

-Đùi gấp nhẹ, khép và xoay vào trong chi ngắn lại. Gối bên trật cao

- Sờ thấy mấu chuyển lớn lên cao với đường Nelaton-Roser.

- Dấu hiện lò xo

- Dấu hiệu piston ở đùi.

4. CLS:

- Xquang xương chậu và khớp háng tư thế thẳng

- Nếu khớp háng có bất thường thì chụp chếch 45độ ra sau, vào trong để

phát hiện mảnh vỡ phía sau hõm khớp.

5. Điều trị:

Cần nắn cấp cứu trật khớp háng để đỡ đau và tránh di chứng hoại tử chỏm

do thiểu dưỡng. Để chậm quá 12 giờ mới nắn tỷ lệ di chứng tăng lên rõ.

5.1. Phương pháp nắn

- Tư thế háng và gối gấp 90 độ, lực kéo tác động theo hướng của trục

xương đùi.

- Cần gây mê cho mềm cơ và nắn vào cho nhẹ để giảm bớt thương tổn sụn

chỏm khi nắn.

Các phướng pháp nắn sau đây để cho người nắn đỡ phải dùng sức và có

hiệu quả cao.

* Nắn theo pp Stimson-Djanelidze: hiện còn ít phổ biến nhưng có hiệu quả

nhất và đỡ gây chấn thương

- Nên gây mê

- Bệnh nhân nằm sấp, chân bên trật để thõng ngoài mép bàn 10-20 phút cho

mỏi và mềm cơ.

- Người phụ giữ xương chậu

- Người nắn để cho háng bệnh nhân gấp 90độ, hơi dạng và xoay ngoài.

- Người nắn đứng giữa bàn và chân thõng của BN, nắm cổ chân, giữ cho

gối gấp 90 độ.
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- DÙng đầu gối mình tỳ vào vung khoeo BN. Tỳ lực tăng dần, liên tục cho

đến khi nắn được vào

* Nắn theo pp Allis- Kocher:

- BN nằm ngửa, háng và gối gấp 90độ, đùi khép nhẹ

- NGười nắn kê đầu gối dưới khoeo bệnh nhân làm điểm tựa, người phụ cố

định xương chậu, 1 tay ấn cổ BN xuống.

- Lực kéo chính dựa vào đai vải quàng qua cổ người nắn và vòng vào dưới

gối bệnh nhân, kéo thẳng đùi lên trời. Có thể thêm dạng và duỗi nhẹ đùi. Nắn

được vào sẽ nghe thấy tiếng "khục".

* Phương pháp độn vai:

- Gây mê. BN nằm ngửa mông đặt ở cuối bàn

- Người nắn đứng quay lưng lại với BN, độn vai mình vào dưới khoeo bệnh

nhân, giữ cho háng và gối (bên trật vuông góc)

- Khi người nắn rướn thẳng mình sẽ kéo đùi BN lên trời đển nắn chỗ trật.

- Tư thế độn vai cũng khỏe và ít phải dùng sức.

* Các pp khác: khác nhau về cách dùng sức

5.2. Điều trị sau nắn

- Bất động 3 tuần cho liền chỗ rách bao khớp, dây chằng.

- Không nên cho tỳ trong 3-4 tuần đầu để đỡ hoại tử chỏm


