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CHẤN THƯƠNG



Chăm sóc vị trí xuyên kim mỗi ngày bệnh gãy 
trên lồi cầu

Kao HK, Chen MC, Lee WC, Yang WE, Chang CH. A prospective comparative study of
pin site infection in pediatric supracondylar humeral fractures: daily pin care vs. no
pin care. Arch Orthop Trauma Surg. 2014 Jul;134(7):919-23. Epub 2014 May 7.

• Kao đã thực hiện một nghiên 
cứu 61 bệnh nhi gãy trên lồi cầu 
KHX bằng kim có chăm sóc 
chân kim mỗi ngày và không 
chăm sóc chân kim. 

• Trong nhóm chăm sóc thay băng 
kim mỗi ngày, cả tỉ lệ nhiễm trùng 
và số lượng tư vấn hậu phẫu 
qua điện thoại cao hơn rõ rệt 

à đề nghị không có lợi đối với 
chăm sóc thay băng vị trí xuyên 
kim mỗi ngày



Bập bềnh khuỷu

•Muchow và cộng sự: Bập bềnh 
khuỷu có tỉ lệ tổn thương thần kinh 
gấp 2 lần (14,7%) so với chỉ gãy 
trên lồi cầu (7,8%)

• Trong nhóm bập bềnh khuỷu, một tỉ lệ 
tổn thương thần kinh cao hơn có liên 
quan đến những tổn thương có chỉ 
định nắn gãy xương cẳng tay (18,9%) 
so với những tổn thương loại này 
không cần nắn chỉnh (7,3%)

Muchow RD, Riccio AI, Garg S, Ho CA, Wimberly RL. Neurological and vascular injury 
associated with supracondylar humerus fractures and ipsilateral forearm fractures in 
children. J Pediatr Orthop. 2015 Mar;35(2):121-5.



Tổn thương thần kinh gian cốt trước, 
gãy trên lồi cầu

• Barrett và cộng sự đã tổng kết 4409 ca 
gãy trên lồi cầu có kèm liệt thần kinh 
gian cốt trước cùng bên, không kèm tổn 
thương thần kinh cảm giác, tổn thương 
mạch máu, hoặc gãy xương cẳng tay 
cùng bên.

Barrett KK, Skaggs DL, Sawyer JR, Andras L, Moisan A, Goodbody C, Flynn JM. 
Supracondylar humeral fractures with isolated anterior interosseous nerve in- juries: is 
urgent treatment necessary? J Bone Joint Surg Am. 2014 Nov 5;96 (21):1793-7.

à Không có bằng chứng cần điều trị cấp cứu; trì hoãn 
can thiệp 24 giờ không làm chậm sự phục hồi TK 

Tổn thương thần kinh gian cốt trước



Yếu tố nguy cơ đối với di lệch gãy trên lồi cầu xương 
cánh tay.
• Pennock và cộng sự điều tra  yếu tố nguy cơ đối với di lệch gãy trên 

lồi cầu xương cánh tay sau khi KHX bằng kim.
• à Khoảng cách giữa 2 kim tại vị trí ổ gãy=> kim xuyên ít nhất phải 

dài 13 mm hoặc 1/3 độ rộng của xương cánh tay tại vị trí gãy.

Pennock AT, Charles M, Moor M, Bastrom TP, Newton PO. Potential causes of loss of reduction 
in supracondylar humerus fractures. J Pediatr Orthop. 2014 Oct-Nov;34(7):691-7.



NẮN CHỈNH GÃY ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY Ở TRẺ EM 

• Kết quả tốt về chỉ số đau đối với cả 2 nhóm là như nhau. 
• Thời gian nằm tại khoa cấp cứu thì ngắn hơn đối với nhóm tê vào máu tụ khoảng 2.2 giờ. 
• Biến chứng nôn nói: 38% trong số nhóm mê, so với 4% nhóm tê vào khối máu tụ.

Bear DM, Friel NA, Lupo CL, Pitetti R, Ward WT. Hematoma block versus sedation for the reduction 
of distal radius fractures in children. J Hand Surg Am. 2015 Jan;40(1):57-61. Epub 2014 Oct 11. 



Gans và cộng sự : 
Trong điều trị chấn thương chi có tổn thương mạch máu, sự phối 
hợp giữa PTV chỉnh hình và PTV mạch máu là rất cần thiết để 
tránh chậm tái tưới máu, hoại tử cơ, và đoạn chi.

Gans I, Baldwin KD, Levin LS, Nance ML, Chang B, Kovach SJ 3rd, Serletti JM, Flynn JM. A lower extremity 
musculoskeletal and vascular trauma protocol in a children’s hospital may improve treatment response times and 
appropriate micro- vascular coverage. J Orthop Trauma. 2015 May;29(5):239-44. 



Gãy xương đùi
Heffernan và cộng sự nghiên cứu 215 BN từ 2 tới 6 tuổi điều trị gãy thân xương đùi
được bột ngay lập tức (n=141) hoặc đóng đinh (n=74).

à Nhóm đóng đinh có thời gian tự đi lại và trở lại 
hoạt động hoàn toàn ngắn hơn

Heffernan MJ, Gordon JE, Sabatini CS, Keeler KA, Lehmann CL, O’Donnell JC, Seehausen 
DA, Luhmann SJ, Arkader A. Treatment of femur fractures in young children: a multicenter 
comparison of flexible intramedullary nails to spica casting in young children aged 2 to 6 
years. J Pediatr Orthop. 2015 Mar;35(2):126-9. 



Gãy cổ xương đùi trẻ em.

Riley đã nghiên cứu 44 ca gãy 
cổ xương đùi nhi và nhận thấy 
rằng tổng tỉ lệ hoại tử xương là 
20%.
à Di lệch, thời gian đến lúc 
nắn chỉnh, và giải phóng bao 
khớp không ảnh hưởng đến tỉ 
lệ hoại tử xương .

Riley PM Jr, Morscher MA, Gothard MD, Riley PM Sr. Earlier time to reduction did not reduce rates of 
femoral head osteonecrosis in pediatric hip fractures. J Orthop Trauma. 2015 May;29(5):231-8



Biến chứng nhiễm trùng KHX bằng Kirschner 
trong phẫu thuật Chỉnh hình Nhi

Tosti và cộng sự: nghiên cứu 
những ca sử dụng KHX bằng 
đinh trơn trong 17 năm:
• Nhiễm trùng nặng chiếm 1.4%
• Ướt vùng đắp gạc 60% 
• 42% cần điều trị phẫu thuật áp 

xe, viêm khớp nhiễm trùng, 
hoặc viêm cơ xương.

à giáo dục bệnh nhân là rất 
quan trọng cho việc theo dõi, 
chăm sóc vết thương, và chăm 
sóc bột có thể làm giảm tỉ lệ 
biến chứng này.

Tosti R, Foroohar A, Pizzutillo PD, Herman MJ. Kirschner wire infections in pediatric 
orthopaedic surgery. J Pediatr Orthop. 2015 Jan;35(1):69-73. 



BÀN TAY VÀ CHI TRÊN

THIỂU SẢN XƯƠNG QUAY



Điều trị bất thường bàn tay bẩm sinh: thiểu sản 
xương quay 

Ekblom và cộng sự đã đánh giá 20 bệnh nhân 
bị thiểu sản xương từ độ tuổi 18 đến 60. 

Sức cầm nắm, chiều dài 
cẳng tay, và vận động ngón 
tay và khuỷu tay quan trọng 
hơn là góc quay của cổ tay 
trong sinh hoạt cá nhân.

Stutz C, Mills J, Wheeler L, Ezaki M, Oishi S. Long-term outcomes 
following radial polydactyly reconstruction. J Hand Surg Am. 2014 
Aug;39(8):1549-52. Epub 2014 Jul 2



Thiểu sản xương quay 
Vuillermin và cộng sự đã báo cáo những kết quả giải phóng mô
mềm và vạt da 2 thùy cho trường hợp thiểu sản xương quay nặng
với thời gian theo dõi trung bình 9,2 năm.

à Hài lòng về chức năng và thẩm mỹ.

à Các động tác chủ động có lợi được bảo tồn; tuy nhiên,
bệnh nhân lại bị một phần lệch quay.

Vuillermin C, Wall L, Mills J, Wheeler L, Rose R, Ezaki M, Oishi S. Soft tissue release and bilobed flap 
for severe radial longitudinal deficiency. J Hand Surg Am. 2015 May;40(5):894-9. Epub 2015 Mar 6.



Tật đa ngón bên quay 
Stutz và cộng sự đánh giá những 
kết quả 43 ngón cái với thời gian 
theo dõi #17 năm. 
So sánh với tay bình thường đối 
bên: DASH
• Sức mạnh kẹp là 96%, 
• Sức mạnh kẹp 3 ngón là 86%,
• Sức mạnh kẹp đầu ngón là 

92%.

! Tuy nhiên, 20% bệnh nhân cần 
phải mổ lại khoảng thời gian 
trung bình 8 năm sau mổ ngón tay, 
với 5 bệnh nhân phải hàn khớp 
bàn ngón.

Stutz C, Mills J, Wheeler L, Ezaki M, Oishi S. Long-term outcomes 
following radial polydactyly reconstruction. J Hand Surg Am. 2014 
Aug;39(8):1549-52. Epub 2014 Jul 2. 



KHỚP HÁNG



KHỚP HÁNG

Upasani đã tổng kết những kết quả 
của phẫu thuật Dunn cải biên đối với 
26 trượt đầu trên xương đùi không 
vững và 17 trường hợp trượt vững 
[3]. 
Có 22 biến chứng ở 16 bn, bao gồm:
• hoại tử xương (23%), 
• không lành cổ xương đùi (9%), 
• trật khớp háng sau phẫu thuật (5%)

à Vì tỉ lệ biến chứng cao phương pháp này chỉ áp dụng đối với 
trên các bệnh nhân trượt đầu trên xương đùi cấp tính với di 
lệch nhiều (>50 độ) 

Upasani VV, Matheney TH, Spencer SA, Kim YJ, Millis MB, Kasser JR. Compli- cations after modified 
Dunn osteotomy for the treatment of adolescent slipped capital femoral epiphysis. J Pediatr Orthop. 2014 
Oct-Nov;34(7):661-7.



Novais so sánh
KQ điều trị trượt
đầu xương đùi

Xuyên kim Tỉ lệ phẫu thuật 
lại cao hơn

PP Dunn cải 
biên Kết quả tốt hơn

Điều trị trượt đầu xương đùi

Novais EN, Hill MK, Carry PM, Heare TC, Sink EL. Modified Dunn procedure is superior to 
in situ pinning for short-term clinical and radiographic improvement in severe stable SCFE. 
Clin Orthop Relat Res. 2015 Jun;473(6):2108-17. Epub 2014 Dec 12.



Zaltz và cộng sự phân tích nguy cơ dẫn đến biến chưng
ổ cối sau phẫu thuật quanh ổ cối theo thang điểm 
Clavien - Dindo cải biên => Giới tính nam và béo phì

Novais và cộng sự thực hiện tổng kết nguy cơ biến 
chứng sau phẫu thuật quanh ổ cối => Béo phì cao gấp 
10 lần so với không béo phì.

Đánh giá yếu tố nguy cơ biến chứng theo sau phẫu 
thuật quanh ổ cối đối với biến dạng ổ cối

Zaltz I, Baca G, Kim YJ, Schoenecker P, Trousdale R, Sierra R, Sucato D, Sink E, Beaule ́
P, Millis MB, Podeszwa D, Clohisy JC. Complications associated with the periacetabular 
osteotomy: a prospective multicenter study. J Bone Joint Surg Am. 2014 Dec 
3;96(23):1967-74. 



Tái phát sau điều trị Ponseti

Gelfer và cộng sự đã tổng kết 67 ca bàn chân 
khoèo.

Theo dõi 31 tháng, tái phát:
+ 15.8% biến dạng vô căn 
+ 48.3% biến dạng mắc phải

Tái hồi không có liên quan đến:
1. Mức độ nghiêm trọng ban đầu, 
2. Độ tuổi lúc điều trị ban đầu, 
3. Số lần bó bột, 

Tuy nhiên, một sự tương quan được ghi 
nhận giữa yếu gân mác và khả năng tái 
phát trong cả 2 nhóm.

Gelfer Y, Dunkley M, Jackson D, Armstrong J, Rafter C, Parnell E, Eastwood DM. 
Evertor muscle activity as a predictor of the mid-term outcome following treatment of 
the idiopathic and non-idiopathic clubfoot. Bone Joint J. 2014 Sep;96-B(9):1264-8. 



Y HỌC THỂ THAO

Jayanthi và cộng sự => Chấn thương do quá
tải thường gặp, chiếm 67,4%.

Các chấn thương quá tải thường gặp:
+Thoái hóa đốt sống
+Viêm sụn khớp
+Chấn thương dây chằng hoặc trật khuỷu, và
gãy xương do stress chiếm 15,8%

à Nguy cơ chấn thương quá tải nặng gấp 2 lần trên những bệnh nhân thi đấu 
thể thao mỗi tuần

Jayanthi NA, LaBella CR, Fischer D, Pasulka J, Dugas LR. Sports-specialized intensive training and 
the risk of injury in young athletes: a clinical case-control study. Am J Sports Med. 2015 
Apr;43(4):794-801. Epub 2015 Feb 2.



Có nhiều bằng chứng liên quan đến việc chậm tái tạo dây chằng 
chéo trước bị rách (ACL) ở trẻ em và thiếu niên sẽ làm gia tăng nguy 
cơ bị tổn thương sụn khớp và sụn chêm

•Ramski phân tích giữa điều trị bảo 
tồn và phẫu thuật => gối mất vững 
trong bao tồn chiếm 75%, phẫu 
thuật (13.6%).
•Newman: phẫu thuật chậm hơn sau

3 tháng có nguy cơ tổn thương thêm
gấp 5 lần so với những chấn thương
được phẫu thuật kịp thời

Newman JT, Carry PM, Terhune EB, Spruiell MD, Heare A, Mayo M, Vidal AF. Factors predictive of concomitant injuries among 
children and adolescents under- going anterior cruciate ligament surgery. Am J Sports Med. 2015 Feb;43(2):282-8. Epub 2014 Dec 
23. 

Ramski DE, Kanj WW, Franklin CC, Baldwin KD, Ganley TJ. Anterior cruciate ligament tears in children and adolescents: a 
meta-analysis of nonoperative versus operative treatment. Am J Sports Med. 2014 Nov;42(11):2769-76. Epub 2013 Dec 4. 



kChân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị


