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1. BỆNH ÁN

BN nam, 9 tuổi

NV: 28/03/2018

LDNV: xe gắn máy đụng

CĐ: Gãy kín 1/3 dưới 2 xương cẳng chân



X quang vào viện 28/03/2018
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X quang sau khi bó bột, 02/04/2018
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X quang sau 4 tuần: di lệch thứ phát
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Đo gập góc: 10 độ, 2 bình diện
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10 độ 10 độ



Mức độ gập góc có thể chấp nhận 
ở cẳng chân?

• Mở ra ngoài hoặc vào trong:  
– Trẻ < 8 tuổi: có thể đến 10 độ 
– Trẻ > 8 tuổi: khoảng 5 độ 

• Mở ra sau: có thể 10 độ
• Mở ra trước: khó chấp nhận do gối sẽ 

duỗi ưỡn ở thì chạm gót (trường hợp này)

Rockwood’s Fractures in Children 2010; p.941

8



Bẻ bột (wedging). Phân vân…

• Lần bó đầu tiên có chêm lót gòn cẩn thận 

các vùng tì đè?

• Gãy ngày 28 còn bẻ được?
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Bẻ bột ngày thứ 28 sau gãy, 24/04/2018
Bẻ lần lượt 2 bình diện 
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X quang sau bẻ bột, tuần đầu tiên
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X quang sau bẻ bột, tuần thứ 2
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X quang sau bẻ bột, tuần thứ 5: trục cải thiện



2. Bàn luận

• Bẻ bột thường sau 1-2 tuần. Trường hợp 

này, sau gãy 28 ngày còn bẻ được?

• Các kỹ thuật bẻ bột?
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Gãy ngày 28 còn bẻ được? 

• Có thể do:

– Kể từ ngày nắn, bó: 21 ngày 

– Gãy thân xương chày: lâu có can
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Kỹ thuật bẻ bột (wedging)

• 1 độ = 1 mm, thường cần miếng chêm to hơn 
https://books.google.com.vn/books?id=n069BAAAQBAJ&pg=PA80&lpg=PA80&dq=gypsotomy&source=bl&ots=YjIKwq5qk7&sig=YIoP-
AIKvUfPJh592Ik7UnIqmK4&hl=vi&sa=X&ved=2ahUKEwjP9MmPtqfdAhVDwI8KHZp6BNAQ6AEwBnoECAQQAQ#v=onepage&q=gypsotomy&f=false
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n độ n mmMiếng chêm 
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Lý tưởng là Central Wedging: 
chêm vào bên lõm, lấy ra bên lồi 
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Xong bình diện thứ nhất, lặp lại ở bình diện thứ nhì
https://www2.aofoundation.org/wps/portal/!ut/p/a1/jY7LDoIwFES_hm3vRRI17rpQ4iss8FG6MWBqIYFeUipN_HrRrc_ZzeScZECCAGnyvtK5q8jk9aPL8WmUIMbLFNdJsguRp_MwPiw
QcRsNQPYF4JP_fPwQjr_8FUhdU_G8mnFTRFMN0qqLssqyqx3m0rm2mwUYoPeeaSJdK3amhvUmwHdWSZ0D8QJD2-
zFbaOOd7z1Iwg!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2XzJPMDBHSVMwS09PVDEwQVNFMUdWRjAwME0z/?approach=&bone=Tibia&classification=&contentUrl=%2Fsrg%2F42
%2F05-
RedFix%2F2011EHS%2FNonOp%2F42EHS_12_CastWedging.enl.jsp&implantstype=&method=&redfix_url=&segment=Shaft&showPage=&soloState=lb&step=0&subStep=11&trea
tment=  



Khuyến cáo của AO về các kiểu bẻ khác

• Chỉ khép lại: 
– có thể gây kẹt phần mềm

• Chỉ mở ra: thực tế sử dụng trong trường hợp này
– có thể gây di lệch xa khi đường gãy ngang

• https://www2.aofoundation.org/wps/portal/!ut/p/a1/jY7LDoIwFES_hm3vRRI17rpQ4iss8FG6MWBqIYFeUipN_HrRrc_ZzeScZECCAGnyvtK5q8jk9aPL8WmUIMbLFNdJsgu
Rp_MwPiwQcRsNQPYF4JP_fPwQjr_8FUhdU_G8mnFTRFMN0qqLssqyqx3m0rm2mwUYoPeeaSJdK3amhvUmwHdWSZ0D8QJD2-
zFbaOOd7z1Iwg!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2XzJPMDBHSVMwS09PVDEwQVNFMUdWRjAwME0z/?approach=&bone=Tibia&classification=&contentUrl=%2F
srg%2F42%2F05-
RedFix%2F2011EHS%2FNonOp%2F42EHS_12_CastWedging.enl.jsp&implantstype=&method=&redfix_url=&segment=Shaft&showPage=&soloState=lb&step=0&subSte
p=21&treatment=
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3. Phòng ngừa
• X quang mỗi tuần sau nắn x 2 tuần đầu 
• Lần bó đầu tiên: nên chỉnh nhiều hơn 
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Cám ơn

• Câu hỏi?
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