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1. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Gãy đầu dưới xương quay là gãy từ bờ khớp trước xương 
quay lên 1,5cm đến 2cm [1], [2], [8]. Phân loại của AO có 
trên 15 loại , tuy nhiên trong thực hành hiện nay dựa vào 
phân loại phổ biến là ngoài khớp và phạm khớp[8]. Lựa 
chọn phương pháp điều trị phụ thuộc yếu tố tại chỗ, yếu 
tố toàn thân [2], [9], [10]. Phương pháp điều trị bảo tồn 
bằng nắn kín và băng bột được lựa chọn đầu tiên vì đây là 
là phương pháp không xâm nhập, phù hợp với tự nhiên, 
chi phí điều trị thấp, trừ trường hợp gãy hở[5]. [13], [14]. 
Khi nắn chỉnh các di lệch, đòi hỏi phải kéo hết di lệch 
chồng ngắn trước tiên thì mới nắn được các di lệch khác 
còn lại, có vậy sẽ tránh các nguy cơ thoái hóa khớp và 
hạn chế chức năng khớp cổ tay về sau [3], [5]



Những thất bại sau nắn xương là do kéo tạ không đủ trọng 
lượng (kg) vì vậy di lệch chồng ngắn vẫn còn, nên khó nắn các 
di lệch còn lại. Với bệnh nhân có cơ bắp to khỏe hay bệnh lý 
loãng xương, bệnh nội khoa mãn tính đi kèm, được lựa chọn
điều trị bảo tồn, mà  nắn lần 1 thất bại phải nắn lại lần 2 sẽ làm 
cho người bệnh đau đớn, hoang mang, mất niềm tin. Mặc 
khác, Bệnh Viện Chợ Rẫy là nơi đào tạo, thực hành cho các 
nhân sự tuyến y tế cơ sở nhưng chưa ghi nhận báo cáo thống 
kê mô tả về kết quả điều trị bảo tồn bệnh nhân gãy kín đầu 
dưới xương quay. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài 
“Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy kín đầu dưới xương 
quay, xác định trọng lượng (kg) khi nắn các di lệch và bất 
động bằng băng bột”, giúp nắn xương đạt yêu cầu ngay lần 
đầu, góp phần trả lại chức năng sinh hoạt bình thường, cải 
thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.



2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:

- Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy kín đầu 
dưới xương quay bằng băng bột
- Xác định trọng lượng (kg) thích hợp để kéo nắn 
di lệch chồng ngắn, trên bệnh nhân gãy kín đầu 
dưới xương quay



3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

05,0=a 96.1=Z

3.1.1. Đối tượng và cỡ mẫu nghiên cứu: bệnh nhân từ 16 tuổi trở lên 
gãy ĐDXQ đến khám và điều trị tai khoa cấp cứu và khoa khám 
chỉnh hình từ tháng 06/2016 đến tháng 12/2017. Áp dụng công thức 
tính cỡ mẫu ước lượng một tỉ lệ dân số:

, trị số từ phân phối chuẩn

và trị số của tỉ lệ ước lượng trước P = 70,8% (theo nghiên cứu của
Võ Văn Phúc, (2013), sai số cho phép d = 5%, ta tính được cỡ mẫu
cần có của nghiên cứu là n = 318 bệnh nhân.

Với xác suất sai lầm loại I



3.1.2. Tiêu chuẩn chọn mẫu:
-Bệnh nhân gãy kín đầu dưới xương quay ngoài khớp (kiểu 
duỗi, kiểu gập) và phạm khớp( kiểu duỗi, kiểu gập)
- Tuổi từ 16 trở lên
- Bệnh nhân đồng ý điều trị bằng gây tê, nắn kín và băng bột
- Bệnh nhân chấp thuận tham gia nghiên cứu
3.1.3: Tiêu chuẩn loại trừ:
- Bệnh nhân gãy kín đầu dưới xương quay có đa chấn 
thương
- Bệnh nhân không đồng  ý gây tê, nắn kín và băng bột
- Bệnh nhân gãy hở đầu dưới xương quay
- Bệnh nhân gãy đầu dưới xương quay có biến chứng chèn 
ép thần kinh cổ tay
-Bệnh nhân gãy đầu dưới xương quay phạm khớp bờ trước 
hoặc bờ sau (gãy Barton)



3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2.1. Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu can thiệp
3.2.2.Thời gian và địa diểm  nghiên cứu: Từ 06/2016 đến 12/2017 tại 
Khoa cấp cứu, Phòng băng bột và phòng khám chỉnh hình Bệnh viện 
Chợ Rẫy.

3.2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu: Bệnh nhân được bác sĩ khám chẩn 
đoán, chụp X-quang và bác sĩ chỉ định nắn xương gãy. Sau nắn xương 
bệnh nhân được chuyển về Khoa cấp cứu và được bác sĩ chỉ định chụp 
X-quang kiểm tra, nếu đạt kết quả tốt thì cho bệnh nhân xuất viện điều trị 
ngoại trú, chưa đạt thì bác sĩ chỉ định nắn lại lần 2 hoặc nhập viện 
chuyển phẫu thuật

3.2.4. Công cụ thu thập dữ liệu: Hồ sơ theo dõi bệnh nhân điều trị bảo 
tồn, phiếu dặn dò tập vận động sau băng bột, phiếu theo dõi biến chứng 
băng bột, phiếu hẹn tái khám, máy chụp ảnh, máy tính, máy in.



3.2.5. Phương pháp xử lý dữ liệu:
- Dữ liệu được xử lý phân tích bằng toán thống kê với phần mềm 
SPSS 16.0 
- Trình bài số liệu dưới dạng bảng và biểu đồ bằng Microsoft office 
word 2003.

3.2.6. Các biên số nghiên cứu:
Dựa vào biến số như: giới tính, tuổi, địa chỉ, nguyên nhân chấn thương, 
giờ xử trí, loại gãy đầu dưới xương quay ngoài khớp, phạm khớp, số cm 
di lệch chồng ngắn, trọng lượng(kg) tạ kéo, thời gian kéo tạ, số lần nắn, 
thời gian bất động và mức độ lành xương.



3.2.7. Các thời điểm tái khám:
- Tái khám lần 1 sau 1 tuần chụp X-Quang kiểm tra, nếu có di lệch thứ 
phát thì xử trí tháo băng bột nắn lại hoặc nhập viện phẫu thuật, nếu 
không di lệch thì băng bột tròn, tăng cường đảm bảo băng bột đủ chặt 
để bất động ổ gãy và đánh giá xem có teo cơ bằng cách đo vòng chi ở 
phần cánh tay so với bên lành, đồng thời hướng dẫn cách tập như gồng 
cơ trong băng bột và tập co duỗi, đối chiếu các ngón tay và tập khớp vai

- Tái khám lần 2 sau 4 tuần tháo bỏ băng bột, mang nẹp vải cẳng bàn tay, 
đánh giá xem có teo cơ, hướng dẫn bệnh nhân tập thêm khớp khuỷu. 
- Tái khám lần 3 sau 5 hoặc 6 tuần, tháo bỏ nẹp vải và đánh giá xem có teo 
cơ không, đồng thời hướng dẫn bệnh nhân tập gấp duỗi, nghiêng quay, 
nghiêng trụ cổ tay. 
- Tái khám lần 4 sau 10 tuần, đánh giá kết quả mức độ lành xương theo 
thang điểm chức năng của Gartland và Werley [12].



3.2.8. Phương pháp tiến hành:
3.2.8.1. Chuẩn bị bệnh nhân và dụng dụ:
- Chuẩn bị bệnh nhân: Báo và giải thích việc nắn xương cho bệnh nhân 
biết, bệnh nhân  ký bảng chấp thuận tham gia nghiên cứu.
- Chuẩn bị dụng cụ: Thuốc tê, mâm gây tê, ống tiêm, rọ mây nhiều kích 
thước, móc treo tay, tạ kéo số lượng 1kg, 5kg, 10kg, thau chứa nước, dao 
móc, băng lót, máy cưa bột, dây rạch dọc, băng bột loại sunphat calci 
kích thước 4 inches tương đương 10 cm...
3.2.8.2. Kỹ thuật tiến hành:
3.2.8.2.1.Vô cảm: Gây tê ổ gãy từ 10 - 20ml Lidocain 2%

Hình 3.1: Sát trùng và tiêm thuốc tê vào ổ gãy xương /Nguồn tác giả



3.2.8.2.2 Thứ tự nắn xương:
- Nắn di lệch chồng ngắn: Bằng cách kéo đoạn gãy xa dọc trục xương 
quay bởi rọ ở ngón 1 kéo lên và treo tạ ở phần cánh tay kéo xuống (2 lực 
kéo ngược chiều nhau).

Hình 3.2: Kéo nắn di lệch chồng ngắn, để biết hết di lệch chồng ngắn bằng đo chiều 
dài tương đối so với bên lành / Nguồn tác giả



- Nắn di lệch  gập góc: 
Di lệch gập góc mất theo nhờ kéo xa đoạn gãy xa

Hình 3.3: Di lệch gập góc mất theo nhờ kéo tạ/ Nguồn tác giả



- Nắn  di lệch xoay: Bằng đặt tư thế cẳng tay trung tính, theo Nguyễn 
Vĩnh Thống, (2005) [20].

Hình 3.5: Nắn di lệch xoay bằng đặt cẳng tay trung tính / Nguồn tác giả



Hình 3.5: Nắn di lệch sang bên  trong ngoài / Nguồn tác giả

- Trên phim nghiêng nắn di lệch ra trước hay ra sau.

Hình 3.6: Nắn di lệch sang bên  trước sau / Nguồn tác giả

- Nắn di lệch sang bên bằng bàn tay thầy thuốc
- Trên phim thẳng thì nắn di lệch vào trong hay ra  ngoài.



- Kiểm tra lại các mốc xương:
Để biết hết các di lệch, kiếm tra vị trí các mốc xương trở về vị trí bình 
thường: mỏm trâm quay thấp hơn mấu trâm trụ từ 1 – 1,5cm

Hình 3.7: Kiểm tra các mốc xương quay, trụ/ Nguồn tác giả



- Băng bột cánh bàn tay, có rạch dọc

Hình 3.8: Độn lót, băng bột cánh cẳng  bàn tay/ Nguồn tác giả



3.2.9.Phương pháp đánh giá kết quả:
3.2.9.1: Đánh giá kết quả sau nắn xương bằng X-Quang [5]
Ở phim thẳng:

- Mỏm trâm quay nằm thấp hơn mỏm trâm trụ
+ Khoảng chênh lệch từ 1cm đến 1,5cm.
+ Đường thẳng nối hai điểm trâm quay và trâm trụ tạo cùng đường

thẳng nằm ngang một góc nhọn, trị số bình thường khoảng 100 - 150

(theo Russe).
- Độ nghiêng lệch đầu dưới xương quay. Mặt khớp ĐDXQ đều nghiêng
lệch theo cả hai bình diện:

+ Khe khớp giữa các xương cổ tay điều với nhau rõ rệt, các xương 
không chồng lấp lên nhau.
Mặt khớp trên ba xương thuyền, nguyệt, tháp tạo nên một đường cung 
đều đặn.
Đặc biệt, lưu ý xương bán nguyệt có hình tứ giác.



Hình 3.9: X-Quang thẳng, nghiêng xương quay, thẳng tư thế đặc biệt
/Nguồn Nguyễn Quang Long,(2005) [5]

Ở phim nghiêng:
- Góc các xương cổ tay, là góc tạo nên bởi các đường trục dọc của từng xương cồ
tay một, cắt nhau từng đôi một hoặc cắt với trục dọc xương quay.
-Trong thực tế dùng 4 góc các xương cổ tay sau đây:
+ Góc cả-nguyệt (góc CL) có trị số là 00 trục hai xương song song với nhau
+ Góc tháp-nguyệt (góc LT) có trị số trung bình là + 140 (khoảng từ +310 n - 30)
+ Góc quay-nguyệt (góc RT) có trị số là 00 (trục dọc hai xương song song nhau)
+Góc thuyền-nguyệt (góc SL) có trị số là 40 .

Hình 3.10: Hình bình diện nghiêng góc các xương cổ tay
/NguồnNguyễn Quang Long, ( 2005) [5]



3.2.9.2. Đánh giá chức năng theo Gartland &Werley, (1951)[12]
-Kết quả Điểm

+Biến dạng còn lại
.Lồi mấu trâm trụ 1
.Lệch sau                                                                                                   2
.Lệch ngoài                                                                                                3

+Cảm giác chủ quan của bệnh nhân :
*Rất tốt : không đau không giới hạn vận động                                    0

* Tốt : Lâu lâu mới đau, giới hạn ít                                                           2
* Trung bình : Đau thỉnh thoảng, giới hạn vừa, yếu cổ tay                       4
* Xấu : Đau, giới hạn vận động                                                                 6

+ Đánh giá khách quan :
* Mất gập lưng                                                                                            5
* Mất nghiêng trụ 3
* Mất ngửa                                                                                                 2
*Mất gập lòng                                                                                            1
* Mất nghiêng quay                                                                                    1
•Mất xoay vòng                                                                                         

+Biến chứng :
Thoái hóa khớp
*  ít                                                                                                             1
* ít kèm đau                                                                                                3
* Vừa                                                                                                          2
* Vừa kèm đau                                                                                           4
* Nặng                                                                                                        3
* Nặng kèm đau                                                                                         5

•Chèn ép thần kinh giữa                                                                            1-3
•Tổng : Rất tốt : 0 -2 đ * Tốt :   3-8 đ * Trung bình :  9-20đ *Xấu>20đ



4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Từ tháng 6/2016-12/2017, số trường hợp đưa vào nghiên cứu là 615 
bệnh nhân, đạt 195%  số lượng cỡ mẫu là n = 318, theo dõi 563 bệnh 
nhân, không theo dõi 52 bệnh nhân
4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
4.1.1. Giới tính

Giới tính Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

Nam 316 56,13

Nữ 247 43,87

Bảng 4.1.1: Có 316 bệnh nhân nam chiếm tỷ lệ 56,13% nhiều hơn nữ và tỷ 
lệ nam/nữ là 1,28. Có sự khác biệt với tác giả Võ Văn Phúc (2013) trong 
398 bệnh nhân cao tuổi, nữ chiếm 83,5%[7]. Nghiên cứu này thống kê ở 
tuổi từ 16 trở lên nên gãy ĐDXQ gặp ở nam hơn nữ, có thể do nam giới là
người lao động chính nên thường xuyên đi làm việc, điều khiển xe máy, 
thường chạy xe tốc độ cao hơn nữ giới nên xảy ra tai nạn nhiều hơn.

Bảng 4.1.1.Phân bố theo giới tính



4.1.2. Tuổi

Tuổi Số lượng (người) Tỷ lệ (100%)

16 – 45 300 53,28

46 – 60 146 25,93

61 trở lên 117 20,79

Bảng 4.1.2: Đa số thuộc nhóm tuổi 16 – 45 tuổi, chiếm tỷ lệ 53,28%, kế tiếp
là nhóm tuổi 46-60 chiếm 25,93%, có 20,79% thuộc nhóm 61 tuổi. Tuổi hay
gặp có sự khác biệt với tác giả Phạm Vĩnh Lâm(2015), trong 45 bệnh có 40
bệnh nhân >40 tuổi[4] và Davidson(2001) nghiên cứu 201 bệnh nhân trẻ em
<16 tuổi[11]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, đa số rơi vào nhóm tuổi từ 16
đến 45 tuổi, có thể vì đây là nhóm tuổi lao động, là trụ cột trong gia đình
nên phải làm việc đặc biệt là nghề lao động chân tay, thường xuyên dùng xe
gắn máy tốc độ cao nên dễ bị chấn thương do tai nạn giao thông.

Bảng 4.1.2 Phân bố theo tuổi.



4.1.3. Địa chỉ cư trú

Bảng 4.1.3. Phân bố theo địa chỉ

Địa chỉ Số lượng (người) Tỷ lệ (100%)
Tỉnh 399 70,87

Thành phố 164 29,13

Bảng 4.1.3: Địa chỉ cư trú đa số tỉnh có tỷ lệ cao 70,87% và thành phố tỷ
lệ 29,13%. Bệnh nhân cư trú ở tỉnh có tỷ lệ gãy ĐDXQ cao hơn ở thành
phố 2,43 lần, do tỉnh đường xá rộng khi chạy xe phóng nhanh vượt ẩu.



4.2. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG  GÃY ĐDXQ

4.2.1. Nguyên nhân chấn thương :
Bảng 4.2.1. Nguyên nhân chấn thương

Nguyên nhân chấn thương Số lượng Tỷ lệ (%)

Tai nạn giao thông 430 76,37
Tai nạn sinh hoạt 119 21,13
Tai nạn lao động 12 2,13

Tai nạn thể dục thể thao 02 0,37

Bảng 4.2.1: Đa số là do TNGT chiếm tỉ lệ cao nhất 76,37%, tai nạn SH:
21,13%, thấp nhất là tai nạn TDTT 0,37%. Kết quả này khác với Lý
Nhân và cộng sự (2014) với nguyên nhân gãy ĐDXQ do tai nạn SH
chiếm tỷ lệ cao nhất 46,79% [6]. Từ đây, có thể thấy tỷ lệ TNGT ở Việt
Nam còn cao, do xe gắn máy là phương tiện giao thông chính, người dân
tham gia giao thông ý thức kém là các yếu tố dễ xảy ra tai nạn.



4.2.2. Tay gãy :
Bảng 4.2.2. Theo tay gãy

Tay gãy Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

Tay phải  350 62,17

Tay trái 213 37,83

Bảng 4.2.2: thể hiện sự phân bố tay bên gãy ĐDXQ, trong đó đa số 
bệnh nhân gãy ĐDXQ bên tay phải, chiếm tỷ lệ 62,17%, nhiều gấp 4 
lần so với bên trái. Lý giải điều này có thể là vì tay bên phải là tay 
thuận, do đó khi bị chấn thương, té ngã thường là đập phần tay thuận 
xuống nên tay bên phải gặp nhiều hơn so với bên tay trái.



4.2.3. Phân loại  theo thời gian xử trí:
Bảng 4.2.3. Theo thời gian xử trí

Thời gian xử trí Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

(< 12 giờ) 439 77, 98
(>12 giờ) 124 22,02

Bảng 4.2.3: Đa số bệnh nhân gãy ĐDXQ đều thuộc phân loại đến sớm 
<12g chiếm tỷ lệ 77,98% cao gấp 3,5 lần so với bệnh nhân sau 12g. 
Trước 12g sưng nề ít nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc nắn xương gãy 
tốt, từ đây cho thấy bệnh nhân ý thức về bệnh tật và quan tâm đến sức 
khỏe của người dân ngày càng cao, phần nữa đường xá phát triển nên sự 
đi lại từ các tỉnh đến thành phố nhanh, bên cạnh đó các cơ sở dịch vụ y tế 
ngày càng phát triển rộng khắp nên người dân sớm được tiếp xúc và xử 
trí y tế sau chấn thương sớm. 



4.2.4. Theo giải phẫu :  Bảng 4.2.4. Phân loại theo giải phẫu

Loại gãy ĐDXQ Số lượng (người) Tỷ lệ (%)
Ngoài khớp kiểu duỗi 417 74,06
Ngoài khớp kiểu gập 103 18,29
Phạm khớp kiểu duỗi 33 5,86
Phạm khớp kiểu gập 10 1,79

Bảng 4.2.4: Đa số gãy ĐDXQ ngoài khớp kiểu duỗi (chiếm tỷ lệ 74,07
%), kế đến gãy ĐDXQ ngoài khớp kiểu gập có tỷ lệ 18,29%. Loại phạm
khớp kiểu duỗi có tỷ lệ 5,86%, ít nhất là gãy ĐDXQ phạm khớp kiểu gập
1,78%.
Nghiên cứu của Lê Minh Hải và cộng sự (2011) có 60 bệnh nhân lớn tuổi
gãy ĐDXQ đều là gãy ngoài khớp [3].
Nghiên cứu chúng tôi tương đồng với Lý Nhân (2014) trong 192 trường
hợp gãy ĐDXQ có 81.25% kiểu duỗi, 7,29% kiểu gập, 6,77% gãy
Barton[6]. Có lẽ đây là phản xạ tự nhiên của con người khi té chống tay
thường là duỗi bàn tay.



4. 3: ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIÊU TRỊ BẢO TỒN GĐDXQ
4.3. 1: Số lần nắn gãy ĐDXQ: Bảng 3.3.1: Số lần nắn gãy ĐDXQ

Số lần nắn Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

Lần 1 482 85,61
Lần 2 81 14,39
Lần 3 00 00,00

Bảng 4.3.1. Đa số các bệnh nhân được nắn vào ngay lần nắn đầu tiên
(chiếm tỷ lệ 81,61 %) nắn lần 2 (tỷ lệ 14,39%).
Lý giải về điều nầy, ta thấy bệnh nhân đến sớm sưng nề ít, người nắn
xương phải nắm rõ cơ chế và giải phẫu cũng như áp dụng đúng qui trình
và thứ tự nắn xương như kéo hết di lệch chồng ngắn (cm) vì có hết di
lệch chồng ngắn thì mới nắn các di lệch còn lại được, cộng thêm sự phối
hợp tốt của bệnh nhân nên đưa đến kết quả nắn trật thành công ngay
trong lần nắn đầu tiên, và nếu sai qui trình cộng thêm sự không hợp tác
tốt của người bệnh thì sẽ phải nắn lại lần hai.



4.3.2. Phân loại theo di lệch chồng ngắn (cm)
Bảng 4.3.2. Phân loại theo số cm chồng ngắn của gãy  ĐDXQ

Số di lệch chồng ngắn 
(cm)

Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

< 0,5cm 319 56,66
0,5cm-01cm 206 36,59

>01cm 038 6,75

Bảng 4.3.2 Với chồng ngắn <0,5cm chiếm tỷ lệ cao nhất 56,66% kế đến 
là di lệch chồng ngắn từ 0,5cm-1cm chiếm tỷ lệ 36,59% và thấp nhất là 
di lệch chồng ngắn >1cm tỷ lệ là 6,75%.
Từ đây cho thấy vùng đầu dưới xương quay có ít cơ co kéo thường khi 
gãy thường gặp di chồng ngắn ít, chỉ 1 số ít có di lệch chồng ngắn >1cm 
vì khi té lực va chạm rất mạnh nên số chồng ngắn nhiều xảy ra người trẻ 
từ 16-45 tuổi.



4.3.3 Phân loại theo trọng lượng tạ kéo (kg)
Bảng 4.3.3. Phân loại GĐDX theo trọng lượng tạ kéo (kg)

Số (KG) Số lượng (người) Tỷ lệ (%)

14 319 56,66
15 206 36,59
16 038 6,75

Bảng 4.3.3.
-14kg chiếm tỷ lệ 56,66% tương tương với di lệch chồng ngắn là <0.5cm
- 15kg chiếm tỷ lệ 36,59% tương tương chồng ngắn  từ 0,5cm-1cm 
-16kg chiếm tỷ lệ 6,75%   tương đương với > 1cm.
Điều này khá phù hợp với sự sự di lệch chồng ngắn nhiều thì tạ kéo củng 

phải nhiều kg hơn.
Kết quả chúng tôi khác với nghiên cứu 192 trường hợp của Lý Nhân và 
cộng sự (2014) kéo 1/5 trọng lượng cơ thể [6].



4.3.4. Phân loại theo thời gian nắn gãy ĐDXQ
Bảng 4.3.4.Thời gian treo tay kéo nắn

Thời gian kéo hết di lệch 
chồng ngắn  (phút)

Số lượng 
(người)

Tỷ lệ (%)

30 phút 319 56,66
35 phút 206 36,59
40 phút 38 6,75

Bảng 4.3.4:
- 56,66%  thời gian kéo hết di lệch chồng ngắn < 0,5cm là 30 phút 
- 36,59% %  thời gian kéo hết chồng ngắn < từ 0,5cm-1cm là 35 phút.
- 6,75%  thời gian kéo hết di lệch chồng ngắn >1cm là 40 phút
Nghiên cứu chúng tôi gần với kết quả thời gian kéo nắn của Lý Nhân và 

cộng sự (2014) thời gian từ 30-60 phút [6],  lý giải về điều này ta thấy di 
lệch  chồng ngắn càng nhiều thì thời gian kéo tạ càng tăng nhưng cũng 
không nhiều lắm.



4.3.5. Thời gian bất động: Bảng 4.3.5. Thời gian bất động

Thời gian (tuần) Số lượng (người) Tỷ lệ (%)
04 tuần 105 18,65
05tuần 346 61,46
06 tuần 112 19,89

Bảng 4.3.5: Thời gian bất động 5 tuần chiếm tỷ lệ 61,46%  kế đến 
là 4 tuần chiếm tỷ lệ 19,89 % và 6 tuần chiếm tỷ lệ 18,65% . Trong 
bảng này cũng phù hợp với thời gian lành xương ở vùng xương xốp 
của gãy ĐDXQ.



4.3.6. Mức độ vận động cổ tay lành xương:
Bảng 4.3.6. Phân bố mức độ vận động

Vận động cổ tay Số lượng (người) Tỷ lệ (%)
Rất tốt 451 80,11

Tốt 55 9,77
Trung bình 45 7,99

Xấu 12 2,13

Bảng 4.3.6: Chức năng vận động khớp cổ tay, sấp ngửa cẳng tay và sự than
phiền, dựa trên bảng điểm Gartland và Werley [12]. Có 80,11% đạt rất tốt
chiếm tỉ lệ cao nhất, tốt đạt tỷ lệ 9,77%, trung bình đạt tỷ lệ 7,99% và có 12
bệnh nhân mức độ vận động khớp cổ tay loại xấu (2,13%). Trong nghiên
cứu chúng tôi lành xương rất tốt cao hơn với kết quả của Võ Văn Phúc
(2013) lành xương tốt đạt 70,8%, khá 20,8% và xấu 8,4%[7], Lý Nhân
(2014) với chức năng tốt là 76,55% [6].
Kết quả chúng tôi cho thấy, nếu kéo tạ hết di lệch chồng ngắn, bất động đủ
thời gian, tập vận động sớm, tái khám đúng hẹn thì kết quả lành xương mức
độ vận động khớp cổ tay và sấp ngửa cẳng tay sẽ được phục hồi rất tốt.



Trọng lượng để kéo hết di lệch chồng ngắn
<0,5cm: 14 kg

0,5cm-1cm: 15 kg
> 1cm: 16 kg 
Khi kéo hết di lệch chồng ngắn sẽ nắn được các di lệch còn lại. Từ đó  

cho kết quả sau nắn rất tốt và khi lành xương chức năng khớp cổ tay, sấp 
ngửa cẳng tay bình thường. Vì vậy, phương pháp điều trị bảo tồn gãy đầu  
xương quay bằng băng bột vẫn còn hữu hiệu, phù hợp với qui luật tự 
nhiên, phù hợp với tâm lý người bệnh, chi phí thấp, áp dụng cho mọi 
tuyến y tế cơ sở.
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