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ĐẶT VẤN ĐỀ

Gãy liên mấu chuyển (LMC) xương đùi là
tổn thương rất thường gặp, là mối đe dọa ở
người cao tuổi



ĐẶT VẤN ĐỀ

Gãy LMC xương đùi ít gây sốc và tử vong
nhưng nguy cơ chính của nó là gây các biến
chứng như: loét điểm tỳ, viêm phổi, viêm đường
tiết niệu…và tử vong.



ĐẶT VẤN ĐỀ

Đặc điểm gãy LMC xương đùi ở người cao tuổi là:
- Toàn thân: Có nhiều bệnh lý mạn tính và phối
hợp với nhau: tim mạch, đái tháo đường, suy gan,
suy thận, bệnh mạch máu ngoại vi…
- Tại chỗ: thưa xương, loãng xương rất hay gặp



ĐẶT VẤN ĐỀ

Mục tiêu điều trị: Nắn chỉnh và cố định chắc
ổ gãy nhằm vận động sớm, tránh các biến
chứng như trên.



ĐẶT VẤN ĐỀ

• Có nhiều sự lựa chọn trong việc điều trị, tùy trường 
hợp cụ thể: tuổi, loại gãy, trang thiết bị, thói quen 
của phẫu thuật viên.

• Bao gồm: bó bột, nẹp chức năng, đinh Kirschner, 
vít xốp, nẹp khóa đầu trên xương đùi..Trong số các 
phương pháp phẫu thuật có nẹp DHS.



ĐẶT VẤN ĐỀ

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy LMC
xương đùi bằng nẹp DHS tại BVĐK Lâm Đồng.
2. Đánh giá các đặc điểm lâm sàng, XQ của đối
tượng nghiên cứu.



1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU

• Vùng mấu chuyển xương đùi là vùng xương xốp
giàu mạch máu nuôi nên rất thuận lợi cho quá
trình liền xương. Nhưng ở người cao tuổi thì vùng
này cũng dễ gãy xương.



Phân loại gãy liên mấu chuyển 
xương đùi theo A.O.



Một số phương pháp điều trị

* Từ năm 1902 Whitmann đã bó bột chống xoay



Một số phương pháp điều trị

• 1950 Guy De Chanliac đề xuất kéo xuyên đinh kéo 
liên tục với trọng lượng 1/8 cơ thể

• Năm 1970, Scott áp dụng kỹ thuật cố định ngoài, 
trong những năm này nẹp trượt cũng ra đời, đây là 
bước khởi đầu cho dụng cụ DHS 



Một số phương pháp điều trị

* Ít được dùng hơn:
• Năm 1976, Ender đã dùng chùm đinh đàn hồi
• Năm 1991, nẹp Medoff ra đời nhưng thực tế 

không hiệu quả và tiện lợi hơn nẹp DHS
• Năm 1992, Đinh Gamma được sử dụng nhiều 

cho loại gãy dưới mấu chuyển



Một số phương pháp điều trị

• Gần đây: kết xương bằng vít xốp



Một số phương pháp điều trị
• Các phương pháp hiện đại khác như nẹp khóa, 

thay khớp cũng được áp dụng trong một số 
trường hợp mang lại kết quả khả quan



Một số phương pháp điều trị

• Tuy nhiên kết xương bằng nẹp DHS với ưu thế vẫn 
được dùng nhiều



2. ĐỐI TƯỢNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

• Đối tượng nghiên cứu: Gồm các bệnh nhân bị
gãy LMC xương đùi được phẫu thuật kết
xương bằng nẹp DHS từ tháng 01/03/2018 đến
tháng 31/05/2019, tại BVĐK Lâm Đồng.



2.ĐỐI TƯỢNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu
• Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang, kết hợp với 

theo dõi ca làm sàng.
• Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê y học 

thông thường dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS.



2. ĐỐI TƯỢNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

• Phương tiện nghiên cứu:
Bộ nẹp vít DHS, máy C-arm hiệu Ciemens



Kỹ thuật

• Tư thế bệnh nhân



Kỹ thuật

• Đường rạch da và vị trí bắt vít



2. ĐỐI TƯỢNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

• Sau mổ dùng kháng sinh, kháng viêm, giảm
đau và điều trị các bệnh lý kèm theo.

• Xquang sau mổ đủ hai tư thế thẳng nghiêng
• Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng từ ngày

thứ hai sau mổ



2. ĐỐI TƯỢNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đánh giá kết quả cuối theo tiêu chuẩn của Kyle 
• Rất tốt:  đi lại bình thường, khập khiễng rất ít, 
không đau, hiếm khi dùng gậy.
• Tốt: đi lại bình thường, khập khiễng ít, thỉnh 
thoảng đau, thỉnh thoảng dùng gậy.
• Trung bình: đi lại hạn chế, đau trung bình, sử dụng 
gậy hoặc nạng.
• Xấu: đau liên tục, không khả năng đi lại, ngồi xe 
lăn.



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1.Đặc điểm lâm sàng, XQ của đối tượng nghiên cứu
* Tuổi
- Tuổi trung bình là: 68,5 + 10.7. Tuổi nhỏ nhất là:   
31. Tuổi lớn nhất là:    96
Nhận xét: tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 
65,8+ 10,7. So sánh với các tác giả khác  như Nguyễn 
VănTiến Lưu (69,35), Nguyễn Phương Nam (63,11), 
Võ Văn Mẫn (77)...là không khác biệt.



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Biểu đồ 3.1 Tỉ lệ nam: nữ

Nhận xét: nữ chiếm tỉ lệ 78%, tỉ lệ này có cao so với các 
tác giả Nguyễn Phương Nam (62,1%), Võ Văn Mẫn 
(53,8%).



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Biểu đồ 3.2 Nguyên nhân chấn thương

Nhận xét: gặp chủ yếu là TNSH với 81% bằng 
với tác giả Nguyễn Tấn An (81%), cao hơn so với 
tác giả Nguyễn Phương Nam (69%).



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Bảng 3.1 liên quan bệnh lý mạn tính với gãy LMC

Nhận xét: chúng tôi gặp chủ yếu bệnh lý tim 
mạch phối hợp chiếm 21,95% cao hơn Nguyễn 
Tấn An (15,50%).

Bệnh mãn tính Số BN Tỉ lệ %

Tim mạch 9 21,95%

Tiểu đường 5 12,20%

Bệnh mạn tính khác 2 4,88%



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Biểu đồ 3.3 phân loại chân gãy

Nhận xét: chúng tôi gặp chân trái 56%, so với 
Võ Văn Mẫn là 56,7%.



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Biểu đồ 3.4 phân loại gãy theo AO

Nhận xét: loại gãy gặp nhiều nhất là A2 với 
48,78%, của Nguyễn phương Nam là 51,70%, 
Nguyễn Tấn An là 60,30%. 



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Bảng 3.2 Thời gian từ khi gãy đến khi mổ

Nhận xét: Nhóm 3-7 ngày sau gãy được mổ 
chiếm 73,17%, tương tự các tác giả khác 

Thời gian Số BN Tỉ lệ %
Dưới 3 ngày 07 17,07%
Từ 3 ngày tới 7 ngày 30 73,17%
Trên 7 ngày 04 9,76%



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.2 Đặc điểm về phẫu thuật.
Bảng 3.3 Thời gian của cuộc mổ

Nhận xét: thời gian mổ ở nhóm 45-60 phút cho 1
ca mổ chiếm 43,90%. Trong khi Võ Văn Mẫn là
30-45 phút. Thời gian phẫu thuật trung bình
62.9+13.7 phút.

Thời gian mổ Số BN Tỉ lệ %

Từ 30- 45 phút 14 34,15%

Từ 45 phút tới 60 phút 18 43.90%

Trên 60 phút 09 21,95%



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Bảng 3.4 Kỹ thuật mổ 

Nhận xét: dùng nẹp vít DHS chiếm 87,8%.

Kỹ thuật mổ Số BN Tỉ Lệ %
Chỉ dùng nẹp, vít DHS 36 87,80%
Dùng chỉ  thép tăng cường 03 7,32%
Dùng vít xốp tăng cường 02 4,88%



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.3. Kết quả điều trị gãy LMC xương đùi bằng 
nẹp DHS
3.3.1. Kết quả gần
Bảng 3.5 Tình trạng vết mổ

Nhận xét: lành sẹo thì đầu chiếm 95,12%, tương 
đương với Nguyễn Phương Nam, Võ Văn Mẫn...

Tình trạng vết mổ Số BN Tỉ lệ %
Lành tốt, sẹo mềm mai 39 95,12%
Nhiễm trùng nông 02 4,88%



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Biểu đồ 3.6 Kết quả nằn chỉnh trên XQ sau mổ 

Nhận xét: chiếm tỉ lệ 65,85% là nắn chỉnh tốt sau 
mổ trên XQ, kết quả khá tương đồng với các tác 
giả Nguyễn Tấn An (67,3%), Nguyễn Văn Hỷ 
(72,22%). 



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Bảng 3.6 Thời gian theo dõi (n= 35)

Nhận xét: chỉ có 35/41 BN tái khám đủ thời gian 
đánh giá với tỉ lệ 85,37%. Trong số theo dõi có 
60% là nhóm có thời gian từ 6-9 tháng.

Thời gian theo dõi Số BN Tỉ lệ %

Từ 6 đến dưới 9 tháng 21 60%

Từ 9-12 tháng 09 25,71%

Trên 12 tháng 05 14,29%



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Bảng 3.7 Tỉ lệ biến chứng (n=35) 

Nhận xét: tỉ lệ biến chứng can lệch là 8,57%, 
tương tự các tác giả khác. 

Biến chứng Số BN Tỉ lệ %

Can lệch 03 8,57%

Ngắn chi 02 5,71%

Lệch trục chi 02 5,71%



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
3.3.2. Kết quả xa
Bảng 3.8 Kết quả liền xương trên XQ (n=35)

Nhận xét: Kết quả nắn chỉnh tốt sau mổ trên XQ
chiếm tỉ lệ 65,85%  là tương đồng với các tác giả 
Nguyễn Tấn An (67,3%), Nguyễn Văn Hỷ 
(72,22%). 

Kết quả liền xương trên XQ Số BN Tỉ lệ %
Tốt 19 54,29

91,43Khá 13 37,14
Trung bình 03 8,57
Không liền xương 0 0



3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
Bảng 3.9 Kết quả phục hồi chức năng theo tiêu 
chuẩn của Kyle 

Nhận xét: Kết quả phục hồi chức năng rất tốt và 
tốt chiếm 88,57%, thấp hơn của tác giả Nguyễn 
Phương Nam (96,6%), Võ Văn Mẫn (93,3%). 

Kết quả phục hồi chức năng Số BN Tỉ lệ %
Rất tốt 18 51,43%

88,57Tốt 13 37,14%
Trung bình 03 8,57%
Xấu 01 2,86%



KẾT LUẬN
1.Đặc điểm lâm sàng, XQ của đối tượng nghiên cứu

• Tuổi trung bình là: 68,5 + 10.7, đối tượng nữ là 78%.
• Tai nạn sinh hoạt là nguyên nhân chính chiếm 81%,

chân trái là chân hay gặp tổn thương với 56%.
• Phân loại theo AO: nhóm A2 chiếm 49%.
• Bệnh lý nội khoa thường gặp nhất là tim mạch 21,95%
• Nhóm 3-7 ngày sau gãy được mổ chiếm 73,17%.



KẾT LUẬN
2.Kết quả điều trị gãy LMC xương đùi bằng nẹp DHS
- Chúng tôi đơn thuần dùng nẹp DHS cho 87,8% 

các bệnh nhân, thời gian phẫu thuật trung bình 
62.9+13.7 phút.

- Kết quả gần: 95,12% các trường hợp là liền sẹo 
tốt thì đầu. Kết quả XQ sau mổ: tốt là 65,85%, 
khá là 19,51%.

- Biến chứng can lệch là nhiều nhất với 8,57%.
- Kết quả phục hồi chức năng theo tiêu chuẩn

của Kyle rất tốt và tốt chiếm 88,57%.



BỆNH ÁN MINH HỌA
• BN Hoàng Thị L, nữ, 78t, bị trượt chân té trong 

nhà tắm. Sau tai nạn đau hông P, không đi 
được, bàn chân xoay ngoài, XQ gãy LMC 
xương đùi P. BN được mổ sau 3 ngày vào viện.

XQ trước mổ                  XQ sau mổ



BỆNH ÁN MINH HỌA
• Kết quả XQ tái khám

XQ sau mổ 4 tháng        XQ sau mổ 11 tháng
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