
ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY ĐẦU
DƯỚI XƯƠNG QUAY

BS.	CK1.	Nguyễn Viết Tân
BS. CK2. Nguyễn Vạn Chưởng



Giới thiệu

• Chấn thương phổ biến.
• Chiếm 16%	các loại gãy trong CTCH.
Các độ tuổi phổ biến gãy ĐDXQ:	
• Trẻ 5	-14
• Nam	<	50	(	Chấn thương nặng)
• Nữ >	40	tuổi (	Chấn thương nhẹ)
• Già (gãy không phạm khớp)
• Trẻ (	gãy phạm khớp)



Giới thiệu

Các yếu tố nguy cơ:
• +	Giảm mật độ xương
• +	Nữ mãn kinh



Giới thiệu
• Gãy ĐDXQ	thường gãy qua	phần hành xương
của xương quay.

• Có thể bao gồm mặt khớp và mỏm trâm trụ
• Cơ chế hầu như té chống tay:
• +	chống bàn tay duỗi cổ tay.
• +	Lực dồn ĐDXQ



Phân loại
• Dựa theo:
+	Phạm khớp hay	không phạm khớp
+	Nhiều mảnh hay	không.
+	Di	lệch mặt lưng hay	mặt lòng
+	Có bao gồm khớp quay	trụ dưới



Chẩn đoán

• Lâm sàng
• Khám đánh giá các khớp chấn thương như
khớp khuỷu và vai cùng bên.

• Xquang cổ tay:	Thẳng và nghiêng.
• Xquang đánh giá các khớp khác nếu nghi ngờ.
• Ct	scan	cổ tay



Mục tiêu điều trị

• Phục hồi chức năng bàn tay và cổ tay.
• Phục hồi chiều dài giải phẫu xương và mặt
khớp.

• Liền xương
• Vận động	sớm các khớp ngón tay và khuỷu tay.



Giải phẫu xương

• Đầu dưới xương quay:	
chịu lực 80%

+	Hố thuyền
+	Hố nguyệt
• Đầu dưới xương trụ:	
Chịu lực 20%

+	Mỏm trâm trụ - khớp
quay	trụ dưới.	



Giải phẫu

• Hố thuyền và hố nguyệt.
( Bình thường có gợn 
giữa 2 hố)
Mỏm trâm: Phần mặt khớp 
quan trọng thứ 2.
Phức hợp sụn sợi tam 
giác: nằm phần bờ xa của 
xương quay tới mỏm trâm 
trụ.



Góc nghiêng quay # 23 độ



Chiều dài xương quay # 13mm



Góc nghiêng lòng 



Chênh trụ



CT Scan

Chỉ định:
• Gãy nhiều mảnh phạm 

khớp
• Mảnh gãy lún trung tâm
• Tổn thương khớp quay trụ 

dưới



Các phân loại phổ biến

• Gartland & Werley
• Frykman (khớp quay cổ tay – quay trụ)
• AO
• Melone (theo lún xương nguyệt)
• Fernandez (theo cơ chế)











Gãy Die - Punch



Chauffeur's	fracture



Gãy Colles



Gãy Smith



Điều trị bảo tồn

Chỉ định:
• + Gãy ít di lệch, cơ chế năng lượng thấp.
• + Bệnh nhân nhu cầu làm việc thấp.
• + Bệnh lý nội khoa kèm theo.



Điều trị bảo tồn

• Mục tiêu: Nắn và duy trì được kết quả sau 
nắn chấp nhận được.

• Các góc chấp nhận được

Chiều dài xương 
quay- trụ

2-3 mm

Góc nghiêng lòng 0 độ
Cấp kênh mặt khớp <2mm
Góc nghiêng quay <5	độ
Sự thẳng hàng của 
hàng xương cổ tay

(-)



Điều trị bảo tồn

Cố định:
• + Bột cánh bàn tay 
• + Bột cẳng bàn tay 

• Theo dõi thường 
xuyên để chẩn đoán 
di lệch thứ phát.



Kĩ thuật nắn

• Gây tê ( giảm đau –
giãn cơ):

+ Chích vào ổ gãy
+ Mê tĩnh mạch.
+ Tê tùng.



• Nắn (gãy di lệch gập góc ra sau)
• + Duỗi qúa mức mảnh gãy phía 

xa
• + Phục hồi góc gập lòng.
• + Duy trì treo tạ và nắn lại mảnh 

gãy gần.
• Đặt bột hoặc nẹp bột với cổ tay 

trung tính hoặc hơi duỗi.
• Kiểm tra X quang



Sau nắn bó bột
• Theo dõi chèn ép thần kinh giữa:
+ Tê thường phổ biến sau nắn 
(giảm sau vài giờ)
+ Nếu vẫn còn à Rạch dọc bột giải 
ép.
+ Nếu hội chứng ống cổ tay cấp à
Gải ép ống cổ tay.
• Kiểm tra Xquang 1-2 tuần để 

kiểm tra kết quả nắn.
• Đổi sang bột cẳng bàn tay sau 2-

3 tuần cho đến khi xương lành.



Tiên lượng di lệch thứ phát

• Tuổi > 80 tuổi
• Gãy di lệch nhiều (chồng 

ngắn nhiều)
• Gãy nát nhiều tới phần 

hành xương.



Di lệch thứ phát

• Nắn bó bột lại: nguy cơ 
thất bại cao, chèn ép 
khoang.

• Nắn, xuyên đinh qua da.
• Cố định ngoài
• Kết hợp xương bên trong



Nẹp Sugar Tong so với bột cánh bàn tay







Nẹp Sugar Tong so với bột cánh bàn tay







So sánh điều trị bảo tồn và phẫu thuật

Kết luận: 
Điều trị phẫu thuật tốt hơn so với điều trị bảo tồn về mặt hình ảnh học.
Không có sự khác biệt giữa kết quả và tỉ lệ biến chứng.



Sự phát triển trong điều trị gãy đầu 
dứơi xương quay

-Đỉnh gãy 6-10 tuổi và 60 – 69 
tuổi.
-Gãy vững hay không vững.
-PT gãy không vững và di lệch.
-Biến chứng PT nhiều
-Gãy không vững trên những 
bệnh nhân lớn tuổi nhu cầu ít lao 
động sinh hoạt ít: Bột, xuyên 
đinh, KHX, CĐN.



Biến chứng sau gãy đầu dưới xương quay



Biến chứng sau gãy đầu dưới xương quay



Rách TFCC
Chiếm 53% gãy ngoài khớp và 35% gãy phạm khớp.



Mất vững khớp quay trụ dưới
Hội chứng xung đột xương trụ



Đứt gân duỗi dài ngón cái
- Chiếm 3%
- Xảy ra trong vòng 8 tuần sau gãy.
- Nguyên nhân: Giảm tưới máu nuôi, viêm mạn tính bao gân.



Hội chứng đau vùng phức tạp
Complex	Regional	Pain	Syndrome	

(CRPS)



Liều 500mg/ ngày VitC làm 
giảm nguy cơ biến chứng 
“Rối loạn dinh dưỡng”

AAOS 2010 clinical practice guidelines 
recommend vitamin C supplementation to 
prevent incidence of RSD postoperatively



Tóm lại
• Gãy ĐDXQ là một loại gãy rất thường gặp.
• Điều trị bảo tồn đóng vai trò quan trọng 

trong điều trị đúng giúp bệnh nhân lấy lại 
tầm vận động.



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN


