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Gãy đầu dưới xương quay (GĐDXQ):
-Thường gặp trong cấp cứu gãy xương (20%),
  hơn 640.000 ca/năm tại Mỹ
  nhưng điều trị còn nhiều ý kiến khác nhau

- Biến dạng ,giới hạn úp ngữa, giảm lực nắm 
     bàn tay, đau do tổn thương khớp quay trụ
       dưới (QTD) là những điều người bịnh 
                  hay phàn nàn.

ĐẠI CƯƠNG



Koval K, Haidukewych GJ, Service B, Zirgibel BJ.
Controversies in the Management of Distal Radius Fractures.
J Am Acad Orthop Surg. 2014 Sep;22(9):566-575

Những tranh luận bao trùm toàn bộ quá trình 
chăm sóc GĐDXQ : khảo sát , chẩn đoán, phân 
  loại ,điều trị và đánh giá kết quả .

Cần những nghiên cứu tiền cứu về sau 
tuy đã có rất nhiều báo cáo nghiên cứu 
nhưng vẫn chưa có sự thống nhất trong 
nhiều vấn đề.



Gãy Đầu Dưới X. Quay (loại duỗi cổ điển)
         Pouteau-Colles’ fracture



Gãy phạm khớp , mặt khớp di lệch
X.trụ chạm vào x.nguyệt ,khớp QTD tổn thương



- Hiện nay trường hợp nào điều trị bảo tồn tốt hơn 
điều trị phẫu thuật ?.

- Các yếu tố nào ảnh hưởng đến hướng điều trị?

- Trường hợp nào cần đến  các điều trị  khác 
phẫu thuật kết hợp xương tối thiểu, 
kết hợp xương  bên trong 

hay bất động ngoài ?



 HƯỚNG ĐIỀU TRỊ :Bột hay Mổ

Hướng điều trị tuỳ thuộc vào :
 - Tuổi người bệnh
 - Tổng trạng
 - Mức độ hoạt động
 - Chất lượng xương
 - Tính chất xương gãy
 - Tổn thương kèm theo
 - Tình trạng khớp QTD 



ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN

Nắn sửa ,kéo sửa ngược với cơ chế gãy
               + bột cẳng bàn tay
 - Tuổi < 15 hay > 60 
 - Tổng trạng kém
 - Mức độ hoạt động không cao
 - Chất lượng xương 
 - Tính chất xương gãy di lệch ít hay vừa
 - Tổn thương kèm theo ít hay vừa
 - Tình trạng khớp QTD tương đối tốt



Gaõy ngoaøi khôùp , loaïi duoãi  Pouteau - Colles

LAÂM SAØNG X-QUANG 



Gaõy ngoaøi khôùp , loaïi gaäp   Goyrand Smith

LAÂM SAØNG X-QUANG 

1832 Jean-Jaspar-Blaise Goyrant (Pháp), 
   1847 Robert William Smith (Anh)



CÁCH BÓ BỘT (loại duỗi)



BỘT CẲNG-BÀN TAY hay CÁNH-BÀN TAY

Nghiêng trụ

Gập lòng+nghiêng trụ



CÁCH BÓ BỘT (loại gập)

Duỗi

Trung tính



CÁCH TREO TAY



CÁCH SỮA XƯƠNG



Kiểm Tra Độ Sửa Xương và Kỹ Thuật Bó Bột

X-quang thẳng                  X-quang nghiêng



Elan Goldwyn, & al (2012):Do Traction Radiographs of Distal Radial Fractures
Influence Fracture Characterization and Treatment?JBJS 2055- 2012

Tác Dụng của Kéo Nắn Xương Gãy



GÃY PHẠM KHỚP CÓ MẢNH NHỎ 
    KÉO TẠ KHÔNG KẾT QUẢ



Kéo Tạ Không Kết Quả



Tác Dụng của Bột 

. Pool C. Colles's fracture. A prospective study of treatment.
J Bone Joint Surg Br. 1973;55:540–4.

Bong MR & cs :. A comparison of immediate postreduction splinting 
constructs for controlling initial displacement of fractures of the distal radius:
a prospective randomized study of long-arm versus short-arm splinting.
J Hand Surg Am. 2006;31:766–70.

Bột trên khuỷu không giữ xương  tốt hơn
bột dưới khuỷu mà còn gây khó khăn trong
sinh hoạt hằng ngày



Kết Luận :
- Xương gãy di lệch cần được sửa
- Sau khi sửa nên làm bột dưới khuỷu

( below-elbow plaster should be used )
- Bột trên khuỷu không tốt hơn lại có vài bất tiện
( An above-elbow plaster has no advantages and may have some 
disadvantages.)

Theo dõi 239 ca
Với 4 nhóm 
4-6 tháng



Kết Luận :
Không có gì khác biệt về sự giữ vững xương .
Nhóm ngắn thấy dễ chịu hơn trong sinh hoạt hằng 
ngày

Theo dõi 85 ca  # 65 tuổi trong 8 ngày :
- 38 nẹp ngắn  , 47 nẹp dài qua khuỷu



Độ dài x quay : 10-13 mm  Độ lệch x.trụ: 2 mm
( Radial length) > 3-4 mm ( Ulnar variance )

Xương gãy được sửa như thế nào là tốt và vững ?
Căn cứ vào thông số hình ảnh học trước
và sau khi sửa  bó bột hay KHX



Đo trên X-quang
Độ dài x.quay
( Radial length)

Góc nghiêng x. quay
 ( Radial inclination)

Độ nghiêng x.quay
    (Palmar tilt)



Độ nghiêng x.quay :11-12 độ
(Palmar tilt)



Nghiêng

 > 10 độ 

Lún
> 5mm

Lệch

Cổ tay

Điều Kiện Khó Bảo Tồn



A- Độ nghiêng x.quay (Palmar tilt):11-12 độ > - 10 độ
B-Góc nghiêng x.quay (Radial inclination):21-22 độ  mất
C-Độ dài x quay ( Radial length):10-13 mm > 3-4 mm
D-Độ lệch x.trụ ( Ulnar variance ): 2 mm
E-Độ lún mặt khớp (Intraarticular step-off) > 2mm

Lichtman DM & cs : . Treatment of distal radius fractures.
J Am Acad Orthop Surg. 2010;18:180–189

Thông Số Hình Ảnh Học



Ñoä leäch x.tru ï
( Ulnar Variance)

2mm
Gãy ĐDXQ→↑ lệch trụ
Chạm TFCC 



Độ lệch x. Trụ
Ulnar Variance Chiều dài lệch Lực chịu qua 

x.Quay
Lực chịu qua 
x. Trụ

Dương 
Positive
X.trụ dài ra

+2mm 60% 40%

+1mm 70% 30%

Trung tính
Neutral 0 (<1mm) 80% 20%

Âm 
Negative
X. Trụ ngắn lại

-1mm 90% 10%

-2mm 95% 5%

Lực tác động vùng cổ tay theo độ lệch x. trụ



Mặt khớp bị lún > 2 mm → Khó bảo tồn



      Gãy mấu trâm quay 
( gãy tài xế , gãy Hutchinson )

Lund, F. B., M.D., "Fractures of the Radius in Starting Automobiles",
Boston Med Surg J 1904; 151:481-483, 



Yếu Tố Ảnh Hưởng Sự Vững Sau Sửa Xương

(1) Tuổi 
(2) Độ ngắn x.quay 
(3) Đường gãy 
(4) Mảnh vỡ mặt lưng 
(5) Độ lún mặt khớp  
(6) Độ nghiêng x. quay 
(7) Tình trạng x.trụ
(8) Độ gập góc.

Lafontaine M,&cs (1989): Stability assessment of distal radius fractures.
Injury. 1989;20:208–10

DỰ ĐOÁN LỆCH THỨ CẤP



Mảnh vỡ khi lún

Độ nghiêng đường gãy

Mảnh vỡ gần đầu



P.J. Mackenney &  al (2006 ) :Prediction of Instability
in Distal Radial Fractures –JBJS 88A ,9, 1944 ; 2006

1988-1993 BV Hoàng Gia Edinburgh :4024/28376
       Nữ :79%(3173);Nam :21%(851) , 14t-100t
     Theo dõi trong 6 tuần đầu .
      Yếu tố ảnh hưởng độ lệch thứ cấp :
    - Tuổi : càng lớn tuổi càng dễ lệch
    - Độ lún ( Ulnar variance) ↓ độ dài x.quay
    - Mảnh vỡ gần đầu xương(metaphyseal comminution)



Bột trong 4- 6 tuần 

Di lệch thứ cấp trong : 
- 10-15  ngày đầu 35%- 87% (Castaing1964,
Solgaard 1986, Jenkins 1989,Tahririan 2013..)
- sau bỏ bột 16%(J.Castaing 1964 )

Có thể xảy ra sau 1,5 tháng.
Yếu tố quan trọng : Tuổi cao , loãng xương,

di lệch nguyên phát nhiều, bột không đúng



Khớp Quay Trụ Dưới TFCC: Triangular
Fibro-Cartilage Complex
(Palmer và Werner 1981)

Palmer AK, Werner FW: The triangular fibrocartilage complex of th
e wrist--anatomy and function. J Hand Surg [Am] 1981 Mar; 6(2): 153-62

Tổn Thương Khớp Quay Trụ Dưới



 Cử động úp ngữa cần 4 điều kiện :
-  Xương trụ thẳng vững .
- Xương quay đủ chiều dài .
- Khớp quay-trụ trên bình thường 

  - Khớp quay-trụ dưới bình thường 

  Gãy ĐDXQ làm thay đổi chiều dài 
   x. quay và cấu trúc khớp QTD.

Cơ Chế Úp Ngữa



Khi nắm tay ,x.trụ xuống
có thể chạm x.nguyệt
( conflit ulno – lunaire)

Khớp quay trụ dưới



Phân Loại Tổn Thương Khớp QTD

Loại 1: Vững

Loại 2: Không
vững 

Loại 3:Nguy cơ
mất vững 

Fernandez DL: Fractures of the distal radius: operative treatment.
Instr Course Lect  42:73–88, 1993. 



Quan Niệm Cấu Trúc 3 Cột 
Rikli DA, Regazzoni P.(1996): Fractures of the distal end of the radius
treated by internal fixation and early function. A preliminary report
of 20 cases. J Bone Joint Surg Br. 1996 Jul. 78(4):588-92 



Quan niệm 3 cột cổ tay
Với vị trí nẹp KHX



B/n 40 t gãy phạm khớp
Khớp QTD vỡ.

Hai tháng sau KHX
Khớp QTD tốt



 Khi Chống Tay

 Lực chịu hai đầu xương
 theo hai đầu xương
  trên 3 cột

80% 20%



GÃY XƯƠNG Ở NGƯỜI GIÀ > 60

KHX không hiệu quả

Vì sao?
Vì loãng xương
Kim Kirschner cắt
Xương  :
 - lệch thứ cấp 50%
 - can xấu 30%



Can xaáu : chöùc naêng gaàn bình thöôøng
ñoâi khi gaây cheøn eùp TK giöõa

Baø Söû 80t sau 53 naêm



Lượng Giá Đau và Chức Năng 
Cổ Tay  Sau Chấn Thương

The Patient-rated Wrist Evaluation (PRWE)
(MacDermid, Turgeon, Richards, Beadle, & Roth, 1998)

MacDermid, J. C & cs (1998): Patient rating of wrist pain and disability: a 
reliable and valid measurement tool. J.Orthop.Trauma, 12, 577-586. 

Bước 1 : Lượng Giá Đau (0 – 50 )



Bước 1 : Lượng Giá Chức Năng (0 – 50)



Tổng Số Điểm = Điểm đau + Điểm chức năng

Tốt nhất = 0          Xấu nhất = 100

Điểm càng nhỏ = Kết quả chung càng tốt



JBJS 92,9,4,1851- 2010

10/2004 -10/2008 : 156/600 (26%)  
GĐDXQ > 65 tuổi : 74 không mổ ,82 mổ
 Kết quả sau 1 năm :
  -6 tháng đầu mổ có vẻ khá hơn
  - Sau 1 năm PHCN như nhau



Geriatr Orthop Surg Rehabil. 2011 Sep-Nov; 2(5-6): 187–194.

Trên 60 tuổi , tuy hình ảnh x-quang  trong 
bột không tốt ( tuy làm đúng kỹ thuật) 
kết quả chức năng vẫn không kém hơn 

nhóm mổ  KHX .



No study has been able to show any significant
differences between long- and short-arm cast for
the treatment of DRFs

no correlation between unsatisfactory radiographic
results and functional outcomes.

Young BT, Rayan GM. Outcome following nonoperative treatment of 
displaced distal radius fractures in low-demand patients older than
60 years. J Hand Surg Am. 2000;25(1):19–28

The age was the only statistically significant risk factor in predicting 
secondary displacement and instability treating DRFs by closed 
reduction and immobilization

Nesbitt KS & cs : Assessment of instability factors in adult distal radius
fractures. J Hand Surg Am. 2004;29(6):1128–1138



Tamara D. Rozental, & al (2013) : Premenopausal Women with a Distal Radial
Fracture Have Deteriorated  Trabecular Bone Density and Morphology 
Compared with Controls  without a Fracture

J Bone Joint Surg Am, 2013 Apr 03; 95 (7): 633 -642

So sánh 40 phụ nữ GĐDXQ – 80 không
Dual Xray absortionmetry ð Không khác



Robert A.E. Clayton  & al (2009):Association Between Decreased Bone 
Mineral Density and Severity of Distal Radial Fractures
J Bone Joint Surg Am, 2009 Mar 01; 91 (3): 613 -619 . 

Theo dõi 137 b/n > 55 tuổi
Kết quả :Người bị loãng xương dễ bị lệ
ch thêm nhiều hơn bình thường
 ( 43% > 25% )



GÃY BỜ KHỚP ( BARTON)

Cơ Chế

Cách Sửa

•Bờ Trước Bờ Sau



Gãy Barton mặt lòng và mặt lưng



Gãy Barton mặt lòng            Gãy Barton mặt lưng



      Mặt khớp bị lún - Gãy Barton mặt lòng



GÃY BỜ KHỚP ( BARTON)

Pattee & Thompson 1988 ,Cleveland, Ohio
-1979-1984 GĐDXQ có 20 t/h (1,2%)

theo dõi 3,2 năm : 14 nam , 6 nữ, 40-50 tuổi
nguyên nhân : thể thao, xe máy

-Điều trị : Bột theo cơ chế .Di lệch : mổ
Kết quả :Trở lại nghề cũ :85%

Đau ít :  55%
Thoái hoá khớp :63% 

Pattee GA, Thompson GH ( 1988 ) : Anterior and Posterior 
Marginal Fracture – Dislocations of the Distal Radius : 

An Analysis of the Results of Treatment 
Clin. Orthop, 231, 183 – 195





GÃY Ở NGƯỜI TRẺ 

Do xương tương đối chắc khỏe ,có trường hợp còn 
sụn tang trưởng , có nhiều hướng điều trị :
- Bảo tồn : nắn ,kéo tạ + bột  
- Phẫu thuật bảo tồn :Nắn ,kéo tạ + xuyên kim

+/- màng hình
- Nội soi + KHX
- Phẫu thuật : Nẹp lòng ,nẹp lưng,BĐN



Knirk JL, Jupiter JB ( 1986 ) : Intra Articular Fractures of the 
Distal End of the   Radius in Young Adults. 

J. Bone Joint Surg. , 64A , 647-659

BV Đa Khoa Massachusetts General Hospital
1970-1981 : 75 GĐDXQ phạm khớp 

- 43 t/h  theo dõi 6,5 năm : tuổi trung bình 27,6
Nguyên nhân :té cao 15, xe máy13

- Điều trị : Bột 21 t/h Xuyên kim 17 ,BĐN 02 
- Kết quả :Rất tốt 26%,Tốt 35%

Vừa 33% , Xấu 06%
Thoái hóa khớp 65%

• Khi có mảnh nhỏ , bột chỉ sửa được 49% 



2

6

Gãy Tróc Sụn Tiếp Hợp

1

3 4

5

Phân Loại 
Salter-Harris
  1963

Rank 1982



Lee theo doõi 499 th  gaõy troùc suïn taêng tröôûng 
ÑDXQ 1975-1979 ,2-9 naêm taïi BV Nhi Philadelphia:
-Loaïi 1: 110(22%) ,loaïi 2 :288(58%)
-<10 t : 78%
Nhaän xeùt :Leäch < 50% chaáp nhaän Khoâng neân 
söûa nhieàu laàn Trai 9 t naén nhieàu , ngaén 6mm 
1,5 naêm



Gãy thụng ( torus fracture)       G.cành xanh ( greenstick fracture)



Gãy tróc sụn tiếp hợp



Theo dõi bột 75 ca /74b/n,di lệch,  < 15 tuổi 
mỗi tuần trong 4 tuần :

-Loại gãy di lệch hoàn toàn dễ lệch lại 11,7 lần
- Đường gãy càng chéo càng dễ lệch lại . 



Sau 5 tháng      13 tháng

Bé gái 10t bị trái banh cao su đập trúng tay P



Trước mổ , sau 13 tháng    Sau mổ 7 tháng



Ñieàu trò baèng boät .
Khoâng ñöôïc naén söûa nhieàu laàn

nhaèm traùnh laøm toån thöông suïn taêng tröôûng .
Ñaàu döôùi xöông quay treû em seõ  töï chænh 
neáu söï di leäch khoâng quaù nöõa thaân xöông .



BV Chỉnh Hình Nhi Hawaii ,2004-2009, 

51 trẻ GĐDXQ ,# 6,9t ,so le # 5mm,theo dõi 1,2,6 tu
ần , 1 năm ,

Gập góc thẳng – nghiêng # 4 độ – 3,2 độ

Bột ngắn    sau sửa còn lại # 2,2 độ – 0,8 độ 

Không thuốc giảm đau , không thuốc an thần

 ð ø tốn kém 5-6 lần hay 9 lần nếu xuyên kim



Số bịnh nhân theo tuổi



Bé trai 9 tuổi Bột mới

42 ngày               2 năm



Bé 7 tuổi Bột  mới

7 tuần ,lành , cắt bột



Lâm sàng ngay sau cắt bột

X-quang 

Sau 1 năm



Chú Ý : X Quang Biến Đổi
Bình Thường ở Trẻ Em

Silverman FN :Anatomical Variation of Hand and Wrist – Caffey’s Pediatric
X-Ray Diagnosis ,1985 ,426-427

Gái 13 tuổi Gái 9 tuổi



Trai 13 tuổi Trai  11 tuổi



 NGUYÊN TẮC

                   - Càng sớm càng tốt
                   - Chủ động trợ giúp  rồi chủ động
                   - Nhẹ nhàng tuần tự 

- Vận động ngón tay , cổ tay , úp ngữa ,vai
-  Lồng vào các cử động sinh hoạt hằng ngày
-  Tránh thòng tay để giảm phù nề .

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG



Tập các ngón tay





Lượng giá chức năng



KEÁT  LUAÄN

Gaõy ÑDXQ luoân luoân laø moät thöû thaùch ñoái vôùi 
ngöôøi thöïc haønh chænh hình vì luùc naøo ta 

cuõng coù theå gaëp cuøng vôùi gaõy coå xöông ñuøi ôû 
ngöôøi lôùn tuoåi , vôùi ña thöông ôû ngöôøi treû.
Caàn  chuù yù nhöõng ñaëc ñieåm laâm saøng 
cuõng nhö veà hình aûnh hoïc ñeå coù theå bieát ñöôïc
khaû naêng ñieàu trò baûo toàn .

Sau ñoù , söï taäp luyeän  laø quan troïng .
caøng sôùm caøng toát ,muïc ñích ñeå  ngaên ngöøa 
söï ñô khôùp , bieán chöùng loaõng xöông
ñau do roái loaïn dinh döôõng. 



Cần Nhớ
1- Không có phân loại nào đáp ứng thực tế
2- Kết quả PHCN thường không theo kết quả XQ
3- Bột không cần quá cao khỏi khuỷu
4- KHX thường cho thấy x-quang khá hơn nhưng
chức năng không như vậy nhất là ở người già.

5- Gãy mấu trâm trụ không cần điều trị trừ khi có 
tổn thương khớp QTD

6- PHCN cần sớm đối với các ngón tay ,khuỷu,vai
và cổ tay sau khi cắt bột



Cám Ơn 
    Các Bạn


