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Giới thiệu

• BN nữ, 8t, đau khuỷu sau té chống tay
• Gãy trên lồi cầu cánh tay độ III
• Liệt thần kinh quay 
• Điều trị: CRPP (Close Reduction 

Percutaneous Pinning - nắn kín xuyên 
kim qua da)

• …. Nhưng thần kinh thì sao?

2



Giới thiệu

Gãy trên lồi cầu xương cánh tay
• Có đến 49% tổn thương thần kinh
• 3- 18% tổn thương mạch máu
• 30% cả hai
• Can lệch (malunions) -> mất vận động, thẩm mỹ

Mục tiêu điều trị gãy xương: Nắn chỉnh và cố định kịp thời
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Lâm sàng

• Biến dạng khuỷu giạng ra ngoài (valgus) -> nghĩa 

là đầu gần đâm ra phần mềm phía trước trong

• Tiên lượng: khó nắn
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Nắn C-arm

• Dấu hiệu nhíu da (pucker 

sign): cựa xương đâm ra 

phần mềm dưới da, rồi thụt

vào, lôi da nhíu lõm xuống

(mũi tên vàng)
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Kéo mô 

mềm ra khỏi 

phần hành 

xương nhọn



X quang
• Cựa xương đầu gần

(metaphyseal spike) đâm
ra phần mềm dưới da, rồi
thụt vào, lôi da nhíu lõm
xuống (mũi tên vàng)

• Tiên lượng:
• gãy hở

• tổn thương MM, TK

• khó nắn
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X quang

Phần mềm sưng

Đầu gần đâm ra trước

• MM? TK?

• Khó nắn…
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X quang

• Khe hở

• Mô mềm chèn giữa

• Nắn khó

• Có thể kẹt MM, TK vào khe hở

• Phải khám MM, TK cẩn thận

TRƯỚC + SAU nắn
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Nắn kín + xuyên kim qua da
CRPP

• Xuyên kim từ bên ngoài

• 2- 3 kim phân kỳ

• cố định 2- 3 cột xương

• Xuyên kim từ bên trong, nhớ:

• Bảo vệ thần kinh trụ
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NVI – neurovascular injuries

• Tổn thương
▪ Cấp

▪ Mạn

• Phẫu thuật viên

• Cả hai yếu tố trên
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Nó thấy tôi nhưng tôi không bao giờ thấy nó
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Mất mạch chi = điều trị khẩn cấp
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Các câu hỏi khi khám thần kinh

1. Tổn thương thần kinh nào hay gặp khi gãy trên lồi cầu xương cánh tay?

2. Vai trò của việc theo dõi

3. Lợi ích của điện cơ?

4. Chỉ định phẫu thuật?

• Mổ thám sát sớm

• Nối/ghép động mạch muộn
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Tổn thương thần kinh

• Chạy đua với thời gian

• Chờ thần kinh tự phục hồi: có 

ngại khả năng tiêu biến tấm 

nối tk-cơ (motor end plate)?

• TK có bị đứt? 

• TK có thể tự phục hồi?

• Cần phẫu thuật đúng lúc?
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Nguyên lý điều trị tổn thương thần kinh
• Khám cẩn thận, toàn diện

• Ví dụ: liệt AIN (thần kinh gian cốt trước) = khám:

• FPL: Flexor Pollicis Longus (gấp ngón cái dài), 

• FDP: Flexor Digitorum Profundus II (gấp sâu ngón II)

• Nắn phục hồi giải phẫu xương gãy/ trật. Khám lại cẩn thận sau đó

• Phát hiện kịp thời các biến chứng

“Là những gì không giống với tiêu chuẩn bình thường”
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normal liệt AIN



Nguyên lý điều trị thần kinh

Lượng giá toàn diện ban đầu 
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Nguyên lý điều trị tổn thương thần kinh

Mổ thám sát sớm, nếu:
• gãy xương hở
• tổn thương TK sau điều trị (nắn kín, mổ mở

KHX…)

Theo dõi: nếu gãy kín và nắn tốt

Mổ thám sát muộn: nếu TK không phục hồi
trong thời gian dự tính (3-6 tháng)
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Lượng giá ban đầu
• Thăm khám toàn diện và ghi hồ sơ

• Bài học kinh nghiệm:

➢ Coi chừng nhầm lẫn
o các cơ duỗi ngón nội tại và ngoại lai

➢ Sử dụng các test gián tiếp
o Ngâm tay nước ấm, ninhydrin tìm vân tay

➢ Phải cảnh giác

o Khi có vết thương, gãy hở

19https://www.thehandtreatmentcenter.com/ninhydrine-median-nerve-recovery/

tk trụ

tk quay

tk giữa



Kindergarten crayon test
Quan sát cách bé dùng ngón tay

Cách khám gián tiếp
thần kinh các bé nhỏ....



Dấu hiệu
Tinel

• Gõ từ ngọn chi lên gốc chi, dọc dây thần kinh

• Bệnh nhân cảm giác tê đầu ngón khi gõ đến vị trí thần kinh mọc

• Ghi nhận vị trí có Tinel cách mốc xương chuẩn (vd mỏm trâm quay)

• Nếu sau mỗi kỳ khám, Tinel không đi xuống dần: thần kinh không phục hồi



Water Immersion Test
Ngón tay bình thường sẽ nhăn da “móp” sau vài phút
ngâm trong nước ấm

Test (+): da không nhăn do tổn thương TK (ngón V)



Mổ thám sát sớm 

Chỉ định: 

• Gãy hở

• Gãy kín nhưng cần mổ KHX

• Tổn thương TK mới phát hiện sau KHX
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Nếu chỉ theo dõi, không mổ thám sát ngay
• Phần lớn tổn thương TK ở trẻ em sẽ phục hồi tự nhiên, hoàn toàn

• Tỉ lệ hồi phục TK: giữa > quay > trụ > đám rối cánh tay

• Thứ tự hồi phục: 

▪ Tăng cảm giác ban đầu -> mất cảm giác -> phục hồi cảm giác

▪ Dấu Tinel đi xuống dần theo đường đi của dây thần kinh (axonotmesis) 

▪ Thứ tự phục hồi vận động: từ cổ tay đến ngón tay
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Các test chẩn đoán điện: điện cơ, NCS
• Chúng tôi ít dùng các test này ở trẻ em (Bs Peter Waters)
• Lợi ích: giúp xác định:

▪ Vị trí tổn thương
▪ Độ nặng của tổn thương

• Nhược điểm: 
▪ Không thể phân biệt mất chức năng dẫn truyền thoáng qua (neupraxia) 

và tổn thương sợi trục (axonotmesis) trong 10 – 14 ngày đầu tiên sau 
tổn thương 

▪ Khó dùng ở trẻ em
▪ Âm tính giả 
▪ Khiến cha mẹ lo sợ khi xem kết luận (Bs HM Nhi)
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Gãy TLC xương cánh tay
• Thường có tổn thương mạch máu thần kinh 

12 - 16% gãy xương

20 - 40% ở độ III

• Hướng xương di lệch:

• Sau trong: TK quay

• Sau ngoài: TK giữa, đm cánh tay

• Gập khuỷu: TK trụ

• Tổn thương nhiều dây TK (30%)

• Kiểm tra Anterior Interosseous Nerve TK  gian cốt trước 26



Phân độ
Độ III

• Gãy di lệch hoàn toàn, không còn tiếp xúc vỏ xương

• Mất vững

• Thường kèm tổn thương thần kinh mạch máu

• Nguy cơ can lệch  

• Nắn chỉnh đúng giải phẫu

• Theo dõi sự phục hồi thần kinh

- Hãy thận trọng và sẵn sàng ứng phó với những điều không mong đợi
27



Kết quả ở Bệnh viện Nhi Đồng Boston
244 bệnh nhân:
• 4000 gãy xương điều trị phẫu thuật
• Trung bình: 6 - 7 tuổi
• 29% có tổn thương mạch máu kèm theo
• 62% tổn thương thần kinh giữa

79% theo dõi kết quả phục hồi vận động hoàn toàn
• Thời gian trung bình hồi phục: 2.3 tháng (khoảng 9 tuần)
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Kết quả: Tổn thương thần kinh

• 89% tổn thương thần kinh đơn độc

• 62% thần kinh giữa

• kể cả thần kinh gian cốt trước (AIN)

• 24% thần kinh quay
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Phục 

hồi 

thần 

kinh
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Kết quả mong đợi

• Hầu hết phục hồi hoàn toàn:
• TK quay, nhiều dây TK: phục hồi lâu hơn

• Phục hồi nhanh hơn người lớn:
- 3 tháng 53%
- 6 tháng 80%

• Thời điểm quyết định: 
- mới tổn thương
- 3 – 6 tháng

31



Mổ nắn ổ gãy
• Lựa chọn đường mổ

- Henry kéo dài: chữ S băng qua mặt trước khuỷu

- Ngang qua ổ gãy: được ưa chuộng
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• Phẫu tích qua lỗ rách của màng xương (theo hướng đâm của đầu gần)

• Tìm bó mạch thần kinh

• Giải áp, nối/ghép động mạch



Thám sát muộn
• Chỉ định:

- Không phục hồi như mong đợi sau 3 – 6 tháng
- Ngừng phục hồi: gõ Tinel không xuống tiếp

• Kỹ thuật mổ:
- Bộc lộ rộng
- Bắt đầu từ hai đầu vết mổ, tiến vào vùng thương tổn, rồi
trở lại hai đầu vết mổ
- THẦN KINH THƯỜNG GẬP KHÚC, KẸT
- Quan sát TK dưới kính lúp, dùng điện kích thích TK trong
mổ nếu có tổn thương nặng hơn

-Bóc tách giải phóng mô sẹo chèn ép TK (neurolysis) 
-Ghép hoặc chuyển TK
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Đôi khi gãy đơn giản có tổn thương TK
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Mổ thám sát khi TK không phục hồi
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Phần II: Tổn thương mạch máu
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Hai cơ chế: Căng và Kẹt 



Tổn thương mạch máu

• Chỗ tổn thương mạch luôn là ổ gãy

• Động mạch bị lớp cân đè ép và gập khúc

• Động mạch bị kẹt trong ổ gãy

• Ít khi tổn thương nội mạc, rách mạch máu
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Đừng để xảy ra co rút Volkmann
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Chỉ định mổ thám sát, KHX bên trong 

Khi nào mở ổ gãy?

• Gãy hở

• Mất mạch sau nắn

• Nắn kín không đạt

Reitmen, Waters, JPO, 2001

- 8% phải mổ nắn
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Chỉ định

Như thế nào là chấp nhận được?

Mục tiêu:
• Mặt trước xương cánh tay cắt

chỏm con của xương cánh tay
• Phục hồi góc Baumann’s (không 

chấp nhận varus)
• Chấp nhận sang bên trong/ngoài 

và xoay  
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Các nguyên tắc phẫu thuật
• Đường mổ: 

- Đường trước cho gãy duỗi khuỷu
- Đường sau cho gãy gập khuỷu

• Tìm, giải áp, bảo vệ thần kinh mạch máu
• Gỡ các mô mềm kẹt

• Nắn hoàn chỉnh theo giải phẫu
Phẫu thuật viên chấn thương nên có các kỹ năng này
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Nhắc lại giải phẫu

Tránh các đường mổ dọc
Lớp nông: có nhiều tĩnh mạch
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Trẽ cân cơ nhị đầu
LABC: Lateral Antebrachial Cutaneous Nerve 
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Lớp sâu: Thần kinh giữa nằm phía trong động mạch
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Thần kinh quay ở giữa cơ cánh tay quay – cơ cánh tay
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Kỹ thuật mổ
Nằm ngửa

Tay đặt trên bàn

C –arm phía trên tiến vào

Hiếm khi cần ga-rô
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Kỹ thuật mổ
Đường rạch da bắt đầu phía trong

- Tiếp cận trực tiếp
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Kỹ thuật mổ
Đường rạch da bắt đầu phía trong

- Tiếp cận trực tiếp

- Có thể mở rộng
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Sẹo thẩm mỹ
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Kỹ thuật mổ

• Vén tĩnh mạch nền
• Cắt trẽ cân cơ nhị đầu
• Tìm động mạch cánh tay

và thần kinh giữa

Có thể tìm thần kinh quay

51

Vai trái

Cổ tay



Kỹ thuật mổ

• Vén tĩnh mạch nền
• Cắt trẽ cân cơ nhị đầu
• Tìm động mạch cánh tay

và thần kinh giữa

Có thể tìm thần kinh quay
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Kỹ thuật mổ
• Tìm ổ gãy: 

• nằm dưới thấp, sâu bên dưới

• Gỡ các mô mềm kẹt giữa
• Cơ (cánh tay, sấp tròn)
• Màng xương (kẹp giữ)
• Thần kinh, mạch máu!
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Kỹ thuật mổ
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Đường mổ lớn, mặt trước

• Trên: từ mặt trong khuỷu
• Dưới: theo đường Henry



Kỹ thuật mổ
•Khi:

•Tắc động mạch

•Chèn ép khoang
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Cẳng tay

Cánh tay



Kỹ thuật mổ
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Cựa 
xương



Kỹ thuật mổ
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•Sẹo mổ thẩm mỹ



Không ai muốn ở trong tình huống này
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Co rút 
Volkmann do 
thiếu máu 
nuôi cơ. 
Phải ghép vạt 
cơ thon tự do



Bàn tay nhợt nhạt, mất mạch:
Mổ giải áp hoặc nối/ghép mạch 
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Mạch máu nguyên vẹn, mà không thông



Kiểm tra: có cục máu đông trong lòng mạch
Hình của Bs Charles Goldfarb
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Tiến thoái lưỡng nan: bàn tay hồng + mất mạch
• 3% gãy xương bị mất mạch sau nắn xương

• Các yếu tố quyết định:

- Nắn chỉnh đúng giải phẫu?

- Thần kinh còn nguyên vẹn?

- Hồng là hồng như thế nào? How pink is pink?

- Nhấp nháy móng bình thường?

- Búp ngón có bình thường?

- Siêu âm trong phòng mổ
63



Các trường phái xử trí bàn tay hồng + mất mạch
• Không mổ, theo dõi:

- Choi et al, JPO, 2010
- Ramesh et al, JPOB, 2013
- Scannell et al JBJS 2013
- Wellet et al JBJS 2013

• Mổ thám sát:
- Shaw et al, JOT, 1990
- Schoenecker et al, JOT 1996
- Blankey et al, JBJS, 2009
- White et al, JPO, 2010
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Thần kinh GIỮA: dấu hiệu chỉ 
điểm quan trọng (do tk GIỮA đi kèm MẠCH MÁU)

CRPP khẩn khi bàn tay hồng + mất mạch + liệt thần kinh giữa
- Theo dõi sát ở bệnh viện trước mổ
- Mổ cấp cứu khi tình trạng thần kinh hoặc mạch máu chuyển biến xấu 
- Là tình huống nguy cơ cao
- Giữ ở bệnh viện lâu hơn sau mổ
- Dặn nhân viên và gia đình các dấu hiệu về đau, nhu cầu dùng thuốc 

giảm đau, thần kinh để đánh giá lại ngay lập lức
- Coi chừng chèn ép khoang (bn không biết đau do tê tk giữa)
- Có nên mổ thám sát cho tất cả các trường hợp này? 
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Bàn tay hồng + mất mạch, Thần kinh Giữa bình thường

• Khẩn trương nắn kín, xuyên đinh qua da - CRPP

• Có thể theo dõi trước mổ, trong bệnh viện, chờ qua đêm

• CRPP sáng hôm sau

• Có thể xuất viện sớm

• Ít bỏ sót các trường hợp chèn ép khoang xuất hiện chậm 

• BN sẽ báo đau nhờ TK giữa còn chức năng cảm giác 
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Hội chứng chèn ép khoang: Lâm sàng

• 5 P của thiếu máu nuôi: đau (88%); tái nhợt
(30%); tê bì (61%); liệt (36%); mất mạch (18%)

•3 A ở trẻ em: 
• Analgesia (phải dùng thuốc giảm đau bé mới yên);
• Anxiety (lo lắng); 
• Agitation (kích động)
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Kết quả theo dõi lâu dài của 
bàn tay hồng+mất mạch 

• Lượng máu lưu thông mạch

quay và trụ bình thường

• Có >1 mạch máu tuần hoàn 

bàng hệ ở 41% bên tay gãy

• 6% ở tay bên kia
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Nguy cơ của bỏ sót bàn tay mất mạch 
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Hậu quả khi không thám sát kịp thời 

70

Tắc mạch, không hồi phục:
- Hoại tử: cắt lọc, ghép da 
- Nhiễm trùng, cắt cụt

Đừng để 
xảy ra các 
cảnh này!



Hạ tỉ lệ đoạn chi, co rút Volkmann

Quan niệm Có/Không 

• Mất mạch ở phòng cấp cứu: 

• chuyển vô phòng mổ ngay 

• Mất mạch trong phòng mổ sau khi nắn kín và xuyên đinh qua da: 

• mổ mở thám sát thần kinh, mạch máu
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Cẩn thận với cách suy nghĩ Có/Không 

khi theo dõi Biến chứng Mạch máu  

Hướng điều trị hiện nay của chúng tôi:

- Cho THEO DÕI bàn tay hồng+mất mạch NẾU:

1. nhấp nháy móng bình thường, 

2. đàn hồi da búp ngón (skin pulp turgor) bình thường, 

3. Doppler mạnh, rõ sóng 3 pha sau nắn kín hoàn chỉnh 

(nắn không hoàn chỉnh: có thể do kẹt bó mạch thần 

kinh vào khe gãy)

- Sẵn sàng mổ thám sát/giải ép/nối/ghép động mạch 
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Pink hand with pulse (normal perfusion)

73

Urgent fracture reduction and stabilization

Return of palpable radial pulse?

Cool, white or avascular hand

Routine post-op care

Pink pulseless hand

Triphasic Doppler signal & 

normal capillary refill

Immediate surgical exploration brachial artery, 
decompression VS reconstructionAIN or median nerve palsy

Extended NV monitoring (high risk for late ischemia 
or Volkman contracture syndrome)Close NV monitoring

Immediate surgical exploration brachial artery, 
decompression VS reconstruction

Yes

Yes

No

No

NoYes

No Yes



Bàn tay hồng, có mạch (tưới máu bình thường) 
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Nắn xuyên kim C-arm khẩn 

Mạch quay có lại? 

Bàn tay trắng, lạnh, mất mạch 

Theo dõi như thường lệ 

Bàn tay hồng, không mạch

Doppler sóng 3 pha & 

Nhấp nháy móng hồng

Mổ thám sát động mạch ngay, giải ép hoặc 
nối, ghép động mạch 

Liệt TK giữa hoặc AIN 

Theo dõi tiếp TK, MM (dễ gặp nguy cơ thiếu máu 
mạn tính nuôi cơ hoặc co rút Volkmann) 

Mổ muộn: phẫu tích có thể khó, do dínhTheo dõi sát TK, MM

Mổ thám sát động mạch ngay, giải ép hoặc 
nối, ghép động mạch 

Có Không

Không

Không

Không

Có

Có

Có



Kết luận về các biến chứng mạch máu

• Mổ nắn sớm + cố định xương gãy + thám sát mạch

máu đúng = chức năng chi trên và tuần hoàn mạch

máu sẽ hầu như bình thường

• Mổ thám sát muộn: khó do các mô dính, mổ rộng

• Luôn có NGUY CƠ khi gặp biến chứng mạch máu 
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