
BS : Nguyễn Ngọc Tú

BS.CK II: Võ Hòa Khánh

BS.CK II: Nguyễn Ngọc Thạch

Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình TP. HCM

2020



Ca lâm sàng

Bệnh nhân: Phạm Thị D

Nữ, 27 tuổi

Nghề nghiệp: Nhân viên văn

phòng

Lý do vào viện: Đau đầu ngón
IV tay Phải



Bệnh sử

-Bệnh nhân đau khi có tác động vào ngón
IV tay (P).
-Khi chạm nhẹ trên bề mặt móng tay cảm
giác đau dữ dội.
-Bệnh nhân có cảm giác buốt đầu ngón IV 
khi ở trong phòng máy lạnh.
-Bệnh nhân có các triệu chứng trên khoảng
10 năm đã đi khám và điều trị nhiều nơi
nhưng không đỡ.



Thăm khám lâm sàng

-Ngón IV có màu
thâm sẫm hơn so với
các ngón khác
-Móng ngón IV có
hình dạng hơi gồ lên
- Có các triệu chứng
điển hình của bệnh lý
U cuộn mạch dưới
móng



Thăm khám lâm sàng

-Sau khi dùng Love’s Test định khu khối u



Siêu âm

Hình ảnh u dưới siêu âm



Phẫu thuật

Lật một phần móng



Phẫu thuật

Khối u lớn Khối u nhỏ



Phẫu thuật

Sau khi bóc trọn khối u 



Hậu phẫu

Hậu phẫu sau 1 ngày Hậu phẫu sau 2 tuần



Hậu phẫu

Hậu phẫu sau 03 tháng



Bàn luận

- Dễ sót chẩn đoán vì màu sắc, hình dạng
của móng gây nhầm với chấn thương phần
mềm.
- Dễ gây rách giường móng khi phẫu thuật, 
gây lộ xương hoặc dị dạng móng tay.
- Dễ sót khối u khi phẫu thuật, dẫn đến tái
phát sớm.



Giới Thiệu

U cuộn mạch dưới móng:

- U mạch máu hiếm gặp

- Lành tính

- Kích thước nhỏ

- Không rõ ràng



Triệu chứng

3 triệu chứng lâm sàng cơ bản:

- Điểm đau chói

- Rất nhạy với điểm đau

- Nhạy với kích thích lạnh



Triệu chứng

Thường có màu thâm đỏ

sẫm nếu là u ở vị trí 

nông, dưới móng



Triệu chứng

Có thể gây bất thường về hình dạng móng



Vị trí thường gặp

Vị trí dưới móng 



Vị trí thường gặp

Vị trí tại đầu ngón 



LOVE’S TEST

ØSử dụng Love’s Test: Nhấn tại khu vực nghi ngờ 
khối u, có phản ứng đau khi kích thích, định khu 

khối u



HILDRETH’S TEST

ØSử dụng Love’s Test trong khi Garo 250mmHg:
Phản ứng đau giảm rõ rệt



Nhạy với nhiệt độ lạnh

ØSử dụng đá lạnh trên bề mặt nghi ngờ khối u trong
vào 60 giây: Kích thích đau mãnh liệt



THỐNG KÊ



MRI

Hình ảnh học trên MRI



Phẫu thuật

Lật một phần móng



Phẫu thuật

Đường tiếp cận mặt bên ngón tay



Tái phát



Khuyến cáo

-Hỏi kỹ bệnh sử.
-Sử dụng các test trong thăm khám lâm
sàng.
-Trong phẫu thuật thao tác nhẹ nhàng, 
đường tiếp cận hợp lý.
-Sử dụng kính lúp có độ phóng đại 2,5x trở
lên khi phẫu thuật.



CẢM ƠN QUÝ THẦY 

ĐÃ LẮNG NGHE!!!


