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MỤC LỤC
�Đặt vấn đề
�Mục tiêu nghiên cứu
�Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
�Kết quả và bàn luận
�Kết luận



ĐẶT VẤN ĐỀ
� Gãy xương thuyền chiếm 60 -

70% gãy xương vùng cổ tay
� Đứng thứ 2 sau gãy đầu dưới

xương quay
� Thường gặp ở bệnh nhân nam,

tuổi 20 – 40
� Thường gặp do chấn thương thể

thao
� Triệu chứng nghèo nàn -> dễ bỏ

sót -> dễ khớp giả, hoại tử vô
mạch, mất vững cổ tay

� ảnh hưởng chức năng cổ tay
và chất lượng sống



ĐẶT VẤN ĐỀ (TT)
� Nhiều công trình nghiên cứu điều trị phẫu thuật gãy

xương thuyền: Adams 1928, Leyshon A 1984, Herbert
1996 … đem lại kết quả khả quan

� Phẫu thuật giúp liền xương sớm, giảm khả năng khớp
giả và không liền xương.

� Giúp bệnh nhân tái hòa nhập sớm với cộng đồng và
công việc.

1. Adams J D, Leonard R D. Fracture of the carpal scaphoid. N Engl J Med. 1928;198:401–404.
2. Leyshon A, Ireland J, Trickey EL. The treatment of delayed union and non-union of the carpal scaphoid by screw fixation. J Bone Joint 
Surg Br. 1984;66:124–127.
3. Filan S.L., Herbert T.J. – Herbert screw fixation of scaphoid fractures – The Journal of Bone and Joint surgery 78B, n°4, 1996, 519 –529.

[1], [2], [3]



ĐẶT VẤN ĐỀ (TT)
� Có nhiều phương pháp cố định xương thuyền:

� Kim Kirschner
� Vít xốp AO
� Vít ren ngược chiều Herbert
� Vít Acutrak …



MỤC TIÊU
�Đánh giá kết quả điều trị gãy xương thuyền

bằng vít ren ngược chiều Herbert tại khoa
ngoại CTCH – BV Thống Nhất



ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
� 09 BN gãy xương thuyền được phẫu thuật tại khoa

ngoại CTCH – BV Thống Nhất từ 01-2015 đến 01-
2019

� Tiêu chuẩn lựa chọn: không phân biệt tuổi giới,
nguyên nhân chấn thương, gãy xương thuyền cũ và
mới

� Tiêu chuẩn loại trừ: gãy xương hở, bệnh nội khoa
nặng, chống chỉ định gây mê



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
� Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang.
� Thu thập số liệu: trực tiếp hỏi bệnh, khám bệnh và hẹn

BN tái khám
� Phương pháp xử lý số liệu: phần mềm SPSS 16.0



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
� Giới tính: tất cả 09 BN là nam giới
� Độ tuổi trung bình: 38
� Thời gian theo dõi trung bình: 12 tháng



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN (TT)
Bảng 1. Vị trí đường gãy (n = 9)

Hình thái N %
Gãy cực gần 0 0
Gãy ngang eo 9 100
Gãy cực xa 0 0
Tổng 9 100

Bảng 2. Phân loại đường gãy (n = 9)
Đường gãy N %

Gãy chéo 0 0
Gãy ngang 9 100
Gãy dọc 0 0
Tổng 9 100



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN (TT)
Bảng 3. Các tổn thương phối hợp (n = 9)

Các tổn thương N %

Gãy mỏm trâm quay 0 0
Trật xương nguyệt 0 0
Gãy đầu dưới xương quay 2 22,22
Không có tổn thương đi kèm 7 77,78
Tổng 9 100



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN (TT)
Bảng 4. Ghép xương xốp (n = 9)

Ghép xương N %

Có ghép xương 1 11,11
Không ghép xương 8 89,99
Tổng 9 100



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN (TT)
Bảng 5. Đánh giá kết quả sớm sau mổ (n = 9)

Kết quả sớm N %

Nhiễm trùng sau mổ 0 0
Đạt đúng giải phẫu theo
X quang

8 89,99

Tổng 9 100



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN (TT)
Bảng 6. Đánh giá kết quả xa theo thang điểm Mayo (n = 9)

Kết quả xa N %

Rất tốt 1 11,11
Tốt 6 66,67
Trung bình 1 11,11
Kém 1 11,11
Tổng 9 100



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN (TT)
� Trong 09 trường hợp, có 7/9 lành xương tốt sau 6,5 

tuần, đạt 77,78%
� Tác giả Inoue và Shionoya nghiên cứu 23 trường hợp

gãy xương thuyền và cố định bằng vít Herbert, đạt
100% lành xương sau 6,5 tuần [4]

� Tác giả Bội Châu nghiên cứu 187 trường hợp, có 171 
trường hợp lành xương, đạt tỉ lệ 91,4% [5]

4. Inoue G, Shionoya K. Herbert screw fixation by limited access for acute fractures of the scaphoid. J Bone Joint 
Surg Br. 1997 May;79(3):418–421. doi: 10.1302/0301-620X.79B3.7254. Available 
from:http://dx.doi.org/10.1302/0301-620X.79B3.7254.
5. Nguyễn Thúc Bội Châu. Gãy xương thuyền cổ tay. Tháng 01/2016



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN (TT)
� Theo dõi thêm sau 1 năm, đánh giá tầm vận động cổ

tay theo thang điểm Mayo
� Nghiên cứu chúng tôi đạt 77,78% tốt và rất tốt
� Inoue và Shionoya đạt 96% tốt và rất tốt [4]

� Bội Châu đạt 81% tốt và rất tốt [5]

4. Inoue G, Shionoya K. Herbert screw fixation by limited access for acute fractures of the scaphoid. J Bone Joint 
Surg Br. 1997 May;79(3):418–421. doi: 10.1302/0301-620X.79B3.7254. Available 
from:http://dx.doi.org/10.1302/0301-620X.79B3.7254.
5. Nguyễn Thúc Bội Châu. Gãy xương thuyền cổ tay. Tháng 01/2016



KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN (TT)
� Các tác giả đều đồng ý: tỷ lệ lành xương tùy thuộc

vào đường gãy, vị trí ổ gãy, phương pháp bất động và
thời gian bất động

� Các tác giả đều thống nhất biên độ vận động cổ tay ở 
những bệnh nhân lao động tay chân sẽ phục hồi tốt
hơn và thời gian ngắn hơn, tùy thuộc vào ý thức của
người bệnh



KẾT LUẬN
� Phẫu thuật kết hợp xương thuyền bằng vít ren ngược

chiều Herbert mang lại kết quả tốt
� BN phục hồi sớm
� BN cần tuân thủ chế độ bất động sau mổ và tập phục

hồi chức năng
� Bước đầu nghiên cứu số liệu còn ít



CA LÂM SÀNG

XQ trước mổ XQ sau mổ

BN nam 27t
CĐ: Gãy xương thuyền tay phải/ tai nạn sinh hoạt 




