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ĐẶT VẤN ĐỀ
- Cắt cụt đầu ngón tay là một chấn thương thường gặp tại
phòng cấp cứu Ngoại.
- Phương pháp điều trị gồm:
•Điều trị bảo tồn với chăm sóc lành thương thì hai
•Điều trị phẫu thuật: khâu nối vi phẫu, che phủ bằng các vạt
tại chỗ, vạt lân cận hoặc vạt từ xa, tạo hình mỏm cụt, ghép
phức hợp (ghép lại đầu ngón đứt lìa), ghép da.
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Vạt da che phủ (Nguồn: tác giả)
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Băng kín lành thương thì 2 (Nguồn: tác giả)
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Ghép bỏ túi (Nguồn: tác giả)
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Kỹ thuật lạnh trong ghép lại (Nguồn: tác giả)
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ĐẶT VẤN ĐỀ
- Nhiều kỹ thuật ghép lại đầu ngón tay cắt cụt cũng như
phương pháp chăm sóc hậu phẫu được nghiên cứu nhằm
nâng cao tỷ lệ sống sót của mảnh ghép.
- Năm 1993 tác giả Hirase đã ghép lại đầu ngón tay cắt cụt
và giữ lạnh ngón tay sau ghép bằng nước đá và lá nhôm trong
suốt 72 giờ đầu sau phẫu thuật. Mục đích của việc giữ lạnh
ngón tay sau ghép là làm giảm chuyển hóa, kéo dài thời gian
sống của mô ghép chờ tái sinh mạch máu.
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Tại Bệnh viện thành phố Pleiku, chúng tôi đã sử dụng kỹ thuật trên của
tác giả Hirase từ năm 2019. Qua đó, chúng tôi nhận thấy rằng:

- Phương pháp Hirase đòi hỏi sự rất kiên nhẫn và chịu khó của bệnh
nhân, không áp dụng được cho trẻ em nhỏ.

- Khi ngón tay được giữ lạnh, máu chảy ra từ vết thương dính trên
băng gạc không bị đông lại, ngón tay ít đau và không bị sưng nề. Có một
số ca ghép lại đầu ngón tay, đầu ghép hồng hào như các đầu ngón khác
ngay sau khâu ghép 6 giờ - 24 giờ. Điều đó nói lên rằng có sự tái thông
mạch ngay từ những giờ đầu tiên sau khi ghép lại.
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Trên cơ sở đó, để khắc phục nhược điểm của phương

pháp Hirase, chúng tôi thực hiện đề tài “ Kỹ thuật lạnh trong
ghép lại đầu ngón tay cắt cụt tại bệnh viện TP. Pleiku”
nhằm mục đích:
- Trình bày kỹ thuật chườm lạnh ngón tay ghép lại đầu ngón
cắt cụt theo phương pháp của bệnh viện TP. Pleiku
- Bước đầu đánh giá hiệu quả qua loạt 14 ca bệnh thực
hiện với kỹ thuật này năm 2020 tại bệnh viện TP. Pleiku.
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu: BN bị chấn thương cắt
cụt đầu ngón tay điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp
– BV đa khoa TP Pleiku từ tháng 02/2020 –
9/2020.
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tiêu chuẩn chọn mẫu:
- BN bị tai nạn cắt cụt đầu ngón tay
- BN đồng ý phẫu thuật theo phương pháp khâu ghép
vô mạch và chăm sóc hậu phẫu theo đúng quy trình.
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tiêu chuẩn loại trừ:
- Quá 18h kể từ lúc tai nạn đến khi nhập viện mà phần đứt lìa
không được bảo quản lạnh đúng quy trình, quá 24h đối với
trường hợp bảo quản đúng quy trình.
- Các tổn thương dập nát quá nhiều không rõ hình dạng, hoặc
sau khi cắt lọc mà mô đứt lìa còn lại không đáng kể.
- Bệnh nhân đa thương cần cấp cứu tính mạng
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Thiết kế nghiên cứu: Báo cáo loạt ca bệnh (14 ca).

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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Phương pháp thực hiện
Xử lý, bảo quản phần đứt lìa trước khâu nối:

· Phần đứt lìa thường tìm thấy được tại hiện trường.

· Rửa phần đứt lìa với nước muối sinh lý, nhẹ nhàng lấy bỏ dị vật, chất bẩn,
bảo quản đầu ngón đứt lìa theo đúng quy trình bảo quản chi thể đứt lìa.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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Phương pháp thực hiện
Phương pháp phẫu thuật:

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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Phương pháp thực hiện
Kĩ thuật băng vết thương:



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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Phương pháp thực hiện
Chăm sóc, chườm lạnh hậu phẫu: 



Theo dõi bệnh nhân
- Kiểm tra và đánh giá qua những lần tái khám hoặc gửi hình ảnh sau 2 
tuần, 4 tuần, 8 tuần và 12 tuần.
- Đánh giá kết quả dựa trên: tình trạng sống của đầu ngón tay ghép, 
chiều dài ngón so với bên đối diện, tính thẩm mỹ,  sự hài lòng của bệnh 
nhân.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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KẾT QUẢ
Từ tháng 02/2020 đến tháng 09/2020, chúng tối đã 
tiến hành phẫu thuật và điều trị cho 14 trường hợp 
bệnh nhân bị cắt cụt đầu ngón bằng phương pháp trên 
tại khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện thành phố Pleiku.
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Bảng 1: Đặc điểm chung của mẫu

Đặc điểm bệnh nhân Kết quả
Tuổi:               Trung bình

Max
Min

30 tuổi (năm)
56 tuổi (năm)
18 tháng

Giới tính:        Nam
Nữ

13 (93%)
1 (7%)

Nghề nghiệp:  Công nhân
Nông dân 
Còn nhỏ

4 (29,6%)
8(57,1%)
2 (14,3%)

Hút thuốc lá:  Có
Không

4 (28,6) 
10 (71,4%)
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Bảng 2: Đặc điểm chung 
các ngón tay bị tổn 
thương

Đặc điểm Kết quả
Cơ chế chấn thương theo Biemer E (9), (21).
Cắt gọn  
Cắt cùn
Dập nát 

2 (14,3%)
5 (35,7%)
7 (50%)

Vị trí tay bị tổn thương
Tay trái 
Tay phải 

6  (42,8%)
8  (57,2%)

Vị trí ngón bị tổn thương
Ngón 1
Ngón 2    
Ngón 3 
Ngón 4
Ngón 5  

2  (14,3%)
4  (28,6%)
2  (14,3%)
4  (28,6%)
2  (14,3%)

Phân vùng  tốn thương theo tác giả  Ishikawa 
(20).
Vùng I
Vùng II
Vùng III
Vùng IV

7 (50%)
4 (28,6%)
3(21,4%)
0(0%)
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Bảng 3: Kết quả điều 
trị sớm (sau lành 
thương)

Biến số Kết quả
Sự sống của mảnh ghép (16)
Sống hoàn toàn
Sống một phần
Không sống

12  (86%)
2  (14%)
0  (0%)

Mức độ hài lòng
Rất hài lòng
Hài lòng 
Không hài lòng

12 (85,7%)
02 (14,3%)
0 (0%)

Thời gian nằm viện trung bình 7 ngày
Thời gian lành thương trung bình (16) 44 ngày
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Bảng 4: Kết quả điều trị sau 6 tháng

Biến số Kết quả
Cảm giác nhiệt:        Tốt 14 (100%)
Cảm giác sờ chạm:  Tốt

Khá
12(86%)
2(14%)

Rối loạn cảm giác 1 (7%)
Sẹo xấu: 2 (14%)
Biến dạng móng, mất 
móng:

2 (14%)

So sánh chiều dài ngón so 
với bên lành:
1.Sống hoàn toàn
2.Sống một phần

1.Trung bình ngắn 
hơn 3mm 
2.Trung bình ngắn 
hơn 7mm
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BÀN LUẬN
- Tổn thương cắt cụt đầu ngón tay có nhiều phương pháp để điều trị.
- Khâu nối vi phẫu và ghép phức hợp là 2 phương pháp điều trị nhằm
đảm bảo chiều dài ngón, chức năng, tính thẩm mỹ và cảm giác của ngón
tay
- Khi không thể khâu nối vi phẫu thì một lựa chọn khác là ghép lại đầu
ngón nếu có thể.
- Đồng thời để tăng tỉ lệ sống của mảnh ghép, nhiều tác giả đã nghiên
cứu và đề xuất qui trình kỹ thuật ghép cũng như việc điều trị, chăm sóc
hậu phẫu.
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BÀN LUẬN
- Năm 1977 tác giả Elsahy đã giới thiệu kĩ thuật khâu ghép đầu ngón cắt cụt với tỉ lệ thành công rất cao
(80%)
- Kỹ thuật “cap” của Rose năm 1989 và cs làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc giữa mô mềm mảnh ghép
và phần gốc cho kết quả tốt hơn với 7/7 ca thành công (100%)
- Năm 2005 Son và cs (23) đề nghị dùng thuốc mỡ tại chỗ ở phần ngón tay được ghép, một đến hai lần
mỗi giờ, để duy trì cân bằng độ ẩm làm tăng khả năng sống cho mảnh ghép
- Nichter và cs (1991) đề nghị sử dụng liệu pháp oxy cao áp để cải thiện khả năng sống cho mảnh
ghép
- Tác giả Hirase (1993) cho rằng chườm đá sau phẫu thuật 72 giờ đầu tiên và sử dụng PGE làm cải
thiện sự sống sót của mảnh ghép do đó kỹ thuật Hirase đã được nhiều tác giả áp dụng và báo cáo
- Năm 1979 tác giả Brent (25) báo cáo việc ghép lại đầu ngón tay bị cắt cụt với phương pháp bỏ túi đã
được nhiều tác giả khác quan tâm và đã có nhiều báo cáo về sự thành công của phương pháp này

29



BÀN LUẬN
- Chúng tôi sử dụng kỹ thuật khâu ghép để tăng diện tiếp xúc của mảnh ghép với mô lành
của đầu mỏm cụt, đồng thời chăm sóc hậu phẫu với kỹ thuật chườm lạnh ngày 2 lần, mỗi
lần 30 - 60 phút trong 5 - 7 ngày đầu tiên.
- Khác với kỹ thuật Hirase, chúng tôi dùng lạnh không nhằm mục đích giảm chuyển hóa mô,
tăng thời gian sống của mô ghép chờ tái sinh mạch máu. Chúng tôi nhận thấy rằng: trong
ghép phức hợp đầu ngón tay, mảnh ghép có thể hồng hào sau 6 - 24 giờ đầu tiên. Điều đó
nói lên rằng có sự tái thông mạch máu nhờ các đầu mạch bị đứt tự nối thông lại với nhau
ngay trước khi có mạch tân tạo, quan điểm này cũng phù hợp với một số tác giả đã nghiên
cứu và báo cáo (17), (18), (19).
- Tuy nhiên, mạch tự nối thông rất dễ bị tắc do quá trình viêm gây phù nề, chèn ép hoặc do
đông máu làm tắc mạch (mảnh ghép biến đổi từ trắng � hồng � sậm màu đi). Chúng tôi
chườm lạnh ngày 2 lần là nhằm hạn chế tối đa những tác động đó để duy trì sự thông mạch.
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Bảng 5: So sánh tỉ lệ sống giữa các phương pháp

Tác giả Năm Mẫu Tỉ lệ sống
Hirase (11) 1993 11 90,9% (81,8% sống hoàn toàn)

Borrelli M (20) 2018 100 59% (13% sống hoàn toàn)
Hyoseob Lim (16) 2019 41 60,9% (34,1 sống hoàn toàn)

Chúng tôi 2020 14 100% (85,7% sống hoàn toàn)
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KẾT LUẬN
� Ghép phức hợp là một phương pháp điều trị cho tổn thương
cắt cụt đầu ngón tay.

� Đã có nhiều kỹ thuật và chăm sóc hậu phẫu để nâng cao tỉ
lệ sống của mảnh ghép.

� Kỹ thuật chườm lạnh ngày 2 lần của chúng tôi đơn giản, dễ
thực hiện mà vẫn đem lại kết quả rất khả quan giúp phục
hồi lại đầu ngón tay có chức năng, thẩm mỹ và cảm giác tốt;
đặc biệt nó rất hữu ích cho cơ sở y tế nhỏ, thiếu điều kiện
về con người và trang thiết bị vi phẫu.
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CÁC CA LÂM SÀNG:
Ca 1:  Bệnh nhân nam 56 tuổi, cắt cụt đầu 2 tay phải do gỗ đè. Cắt cụt vùng III
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CÁC CA LÂM SÀNG:
Ca 2: Bệnh nhân nam, 22 tuổi bị cắt cụt đầu ngón 1 tay phải do dây xích xe máy trong 
lúc rửa xe. Cắt cụt vùng II
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CÁC CA LÂM SÀNG:
Ca 3: Bệnh nhân nam 20 tuổi  bị cắt cụt đầu ngón 4 trái do cây gỗ va đập. Cắt cụt vùng 
III. Kết quả được đánh giá là sống 1 phần với mất móng.
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