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1. Giới thiệu
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2.  Case lâm sàng
• Bệnh nhân nam 36 tuổi bị tai nạn giao thông xe máy đụng ô tô, nhập viện với chẩn đoán: Gãy kín 2 

tầng xương đùi trái, gãy kín 2 xương cẳng tay trái, gãy kín mắt cá trong chân trái, vết thương bàn chân 
trái (Hình 1)
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Hình 1:  X quang gãy 2 xương cằng
tay T, gãy xương đùi 2 tầng T, gãy

mắt cá trong chân T



Xử trí ban đầu: 
• Ngày 02/06/2020 khâu vết thương, cố định chi gãy tạm thời. Tiếp tục điều trị giảm đau, truyền máu, 

chăm sóc vết thương
• Ngày 08/06/2020 phát hiện thêm các triệu chứng không làm được động tác gấp khuỷu, động tác 

nâng vai được, động tác duỗi khuỷu được, không vận động duỗi cổ tay các ngón tay, vận động nắm 
các ngón tay vẫn thực hiện được nhưng yếu M3, dạng vai được.
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• Ngày 11/06/2020 Phẫu thuật kết hợp xương đùi trái bằng nẹp khóa, liên mấu chuyển bằng nẹp ốp. 
Phẫu thuật kết hợp hai xương cẳng tay trái bằng nẹp vít 

• Ngày 16/06/2020 Phẫu thuật kết hợp xương mắt cá trong bằng đinh Kirschner (Hình 2)
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Hình 2: Hình ảnh X quang sau mổ kết hợp xương



• Ngày 22/06/2020 (sau vào viện 03 tuần) đo điện cơ: kết quả tổn thương nặng dây thần kinh quay và 
thần kinh giữa bên trái.

• Ngày 29/06/2020 (sau vào viện 04 tuần)  tiến hành mổ thám sát thần kinh. Đường mổ tại vùng vai –
cánh tay vào vị trí tổn thương (Hình 3D,E), thám sát thấy thần kinh bó ngoài đoạn chia ra giữa thần
kinh giữa và thần kinh cơ bì, thấy thần kinh cơ bì tổn thương giập đứt gây xơ dính tạo thành khối u 
cứng chắc, còn đoạn chia thần kinh giữa tổn thương nhưng không nhiều kích thích điện còn đáp ứng, 
đánh giá có khả năng tự phục hồi. Thần kinh quay có tổn thương đoạn dưới chỗ chia của thần kinh
nách nhưng dây thần kinh vẫn còn nguyên vẹn, bộc lộ mặt sau cánh tay và mặt ngoài cẳng tay kích 
thích điện thần kinh quay có đáp ứng cơ,  tiên lượng có khả năng tự hồi phục

• Thực hiện cắt đoạn giập thần kinh cơ bì khoảng 03cm, ghép bằng mảnh ghép thần kinh bì cánh tay 
trong khoảng 05cm (Hình 3C). 
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Hình 3: Trước mổ bệnh nhân không thể gấp khuỷu (A), không duỗi cổ tay và các ngón (B), Mảnh ghép thần kinh bì cánh tay trong khoảng 05
cm (C), Đoạn thần kinh cơ bì bị tổn thương ngay đọan chia và thần kinh quay tổn thương (D), vị trí tồn thương thần kinh (E)

A B C

D EPhía đầu

Phía hố nách

Vị trí tổn thương



• Ngày 07/7/2020: bệnh nhân vận động các ngón tay được, vết mổ khô. 
Xuất viện. 

• Sau phẫu thuật 05 tháng: bệnh nhân gấp khuỷu M2,  nắm các ngón tay 
được M5, duỗi khuỷu tay M5,  duỗi cổ tay và các ngón tay M0

• Sau phẫu thuật 12 tháng: sức cơ gấp khuỷu M4, cơ lực duỗi cổ tay và
các ngón tay M4. (Hình 4)
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Video bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn thần kinh cơ bì
và thần kinh quay sau hơn 01 năm và phục hồi lại chức

năng đi lại cũng như vận động tay



3. Bàn luận
• Sơ cứu ban đầu: cố định chi gãy, giảm đau, bù dịch, bù máu mất, xử lí các 
vết thương.
• Can thiệp phẫu thuật KHX
•Vấn đề khó khăn nhất trong trường hợp bệnh nhân này đó là liệt cánh tay, 
bệnh nhân bị chấn thương trực tiếp vào vùng vai ngực T. Lâm sàng triệu 
chứng của người bệnh: (1) Không gấp được khuỷu tay, (2) Nắm các ngón 
tay do thần kinh giữa chi phối rất yếu M3, làm đối ngón tay rất yếu M2, (3) 
Không duỗi được cổ tay và các ngón tay, vẫn còn động tác duỗi khuỷu tay.
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• Cận lâm sàng: Điện cơ ghi nhận tổn thương thần kinh giữa và thần kinh quay bên T. MRI không thể chụp do đang có
nhiều phương tiện kết hợp xương.

• Ghi nhận giữa điện cơ và lâm sàng có sự không trùng hợp. Lâm sàng ghi nhận liệt thần kinh cơ bì, liệt thần kinh quay, tổn
thương thần kinh giữa không hoàn toàn, bệnh nhân đau buốt rất nhiều cánh tay T chủ yếu nhánh chi phối thần kinh giữa.
Trong quá trình theo dõi lâm sàng chúng tôi không thấy dấu hiệu phục hồi, điện cơ lần 2 không ghi nhận tái phân bố thần
kinh nên quyết định phẫu thuật thám sát sớm. Vị trí đường vào bộc lộ đám rối thần kinh để thám sát, dựa trên triệu chứng
lâm sàng của người bệnh, chúng tôi quyết định chọn đường vào đi từ nách tới xương đòn, đây là vị trí bó ngoài của đám
rối thần kinh chia ra cho thần kinh cơ bì và thần kinh giữa, bó sau chia ra các nhánh cho thần kinh nách thần kinh quay,
thần kinh quay cho các nhánh chi phối cho cơ tam đầu.
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Vị trí đường vào thám sát
thần kinh tổn thương



• Thời gian quyết định phẫu thuật thám sát điều này làm chúng tôi rất khó khăn trong quyết định nên chờ đợi hồi
phục từ 3-6 tháng như các bệnh nhân liệt đám rối không rõ ràng tổn thương [2], hay thám sát để giải quyết
những tổn thương nếu có cho người bệnh. Trong một số nghiên cứu cho rằng để quyết định phẫu thuật sớm cho
người bệnh bị tổn thương thần kinh là hết sức khó khắn nếu không có các dấu hiệu chắc chắn như có vết thương
rõ ràng hoặc liệt sau khi có vết thương xuyên thấu, còn các trường hợp nghi ngờ có thể gây đứt hoặc đụng dập
tổn thương thần kinh nặng cũng nên phẫu thuật sớm, dựa vào các cận lâm sàng như MRI [3][4][5]. Trên trường
hợp bệnh nhân này qua 2 lần đo điện cơ không thấy có sự thay đổi và không có sự tái phân bố thần kinh nên
chúng tôi quyết định phẫu thuật sớm. May mắn trong ca bệnh này đã xác định đúng vị trị tổn thương dập đứt và
điều trị ghép nối thần kinh kịp thời, nên thời gian phục hồi tốt đem lại chức năng cuộc sống cho người bệnh.
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4. Kết luận
• Đa chấn thương luôn là một trong những vấn đề phức tạp trong điều trị cho các tuyến cơ sở, nếu không

có một hệ thống đồng bộ, phát triển đồng đều các chuyên khoa phối hợp cùng với chuyên ngành chấn
thương chình hình, nếu không có sự hỗ trợ tích cực của các tuyến trên xuống đào tạo và hỗ trợ, các bệnh
viện tuyến cơ sở rất khó để xử trí toàn bộ những trường hợp phức tạp.

(1) Khoa CTCH Bệnh Viện Nhân Dân 115, (2) Khoa CTCH Bệnh 
Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh

12



Tài liệu tham khảo
1. Hội Chứng Tắc Mạch Máu Do Mỡ – Bài Giảng Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình - Phục Hồi Chức

Năng ĐHYD TPHCM, Năm 2005.
2. Nguyễn Cao Viễn (2020) ‘Đánh giá phục hồi chức năng gấp khuỷu sau phẫu thuật chuyển thần kinh

theo phương pháp Oberlin II trong liệt gấp khuỷu” luận văn chuyên khoa 2, Đại Học Y Khoa Phạm
Ngọc Thạch .

3. Goubier, J. N. và Teboul, F. (2007), "Technique of the double nerve transfer to recover elbow flexion in
C5, C6, or C5 to C7 brachial plexus palsy", Tech Hand Up Extrem Surg. 11(1), tr. 15-7.

4. Estrella, E. P. (2011), "Functional outcome of nerve transfers for upper-type brachial plexus injuries", J
Plast Reconstr Aesthet Surg. 64(8), tr. 1007-13.

5. Brandt, K. E. và Mackinnon, S. E. (1993), "A technique for maximizing biceps recovery in brachial
plexus reconstruction", J Hand Surg Am. 18(4), tr. 726-33.

(1) Khoa CTCH Bệnh Viện Nhân Dân 115, (2) Khoa CTCH Bệnh 
Viện Đa Khoa Khu Vực Long Khánh

13


