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             GROSS ANATOMY

  EXTERNAL  NOSE



Giải phẫu mũi

External nasal anatomy: chia thành 3 tầng:
▶ The upper third: 2 xương chính mũi.
▶  The middle third: stiff paired upper lateral cartilages 

fused to the septal cartilage in the midline. 
▶ The lower third: softer lower lateral cartilages. 
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http://www.rhinoplastynet.com/anatomy.html
http://www.paologottarelli.com/en/the-anatomy-of-the-nose.aspx
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http://www.azabat.co.uk/newnose-europe/newnose/idealnose.html
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http://www.aafp.org/afp/2004/1001/p1315.html
http://www.google.com.vn/imgres?sa=X&biw=1366&bih=681&tbm=isch&tbnid=UsUHykotrnWwVM:&imgrefurl=http://pilosopotamad.wordpress.com/category/nurses-notes/page/2/&docid=ZksvkuhpgbMhAM&imgurl=http://www.idrawdigital.com/wp-content/uploads/2010/03/nose-anatomy.jpg&w=394&h=305&ei=E9aBUteODZCciAeSn4DQDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:64,s:0,i:287


        NASAL BONY FRAMEWORK

Is pyramidal in shape



▶ Their medial articular 
surfaces are wider & 
extend poster inferiorly 
into nasal cavity to form 
crest. This crest forms 
part of septum & 
articulates with :

➢  spine of nasal process 
of frontal bone

➢  perpendicular plate of 
ethmoid

➢   septal cartilage of nose
      



▶ Hố lê (The piriform aperture) is bounded by these 
bones and the alveolar processes of maxilla. The 
alveolar processes merge in midline to form the 
anterior nasal spine  to which cartilaginous septum 
is attached.



                        NASAL CARTILAGES

▶ Upper lateral cartilage

▶ Lower lateral cartilage

▶ Accessory cartilage

   Upper lateral (triangular) 

              cartilage:

      ∆ in shape 

      boundaries 



            BLOOD SUPPLY OF EXTERNAL NOSE

 origin.. lateral nasal 
branch from angular

 (upper part of facial or

    ext maxillary).

➢     dorsal nasal artery

➢     infraorbital artery

➢     external nasal artery



            NERVE SUPPLY OF EXTERNAL NOSE
  

▶ Nhánh trên và dưới ròng rọc 
(Supratrochlear & infratrochlear 
branches) of the ophthalmic 
nerve supply the skin of 
root,bridge, upper portion of side 
of nose.

▶ Nhánh dưới hốc mắt (Infraorbital 
branch) of the    maxillary nerve 
supply the skin on side of nearly 
the lower half of nose.

▶ Nhánh mũi ngoài (Ext.nasal 
branch) of Ant. Ethmoidal nerve 
skin over dorsum to tip

   
    



HỐC MŨI
(NASAL CAVITY)









Giải phẫu mũi

https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=Iuey7MZ3-qyt0M&tbnid=OiBUg81zD_utKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://healthfavo.com/external-nose-diagram-anatomy.html/external-nose-diagram-anatomy-2&ei=qd6BUv3OAoeTiQe3p4BQ&bvm=bv.56146854,d.aGc&psig=AFQjCNH1HfG-VzxIqpse0m51i8ewR_NqwA&ust=1384327059607620


         Nerve supply of septum

▶ Anterior ethmoidal nerve.(ant sup)

▶ Ant sup alveolar(ant inf)

▶ Nasal branch of ant palatine  nerve





CÁC XOANG CẠNH MŨI
(PARANASAL SINUSES)





ĐẠI CƯƠNG

Chấn thương mũi xoang là một cấp cứu thường gặp trong tai mũi 
họng với tỷ lệ khoảng 5% số bệnh nhân cấp cứu nói chung và 
chiếm 54 - 75% trong các chấn thương tai mũi họng nói riêng.

Chấn thương mũi xoang có nguy hiểm?
▶ Những tác nhân gây chấn thương xoang thường gặp là tai nạn 

giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt và do hỏa khí.

▶  Chấn thương mũi xoang có thể ảnh hưởng nguy cấp đến tính 
mạng bởi hiện tượng chảy máu ồ ạt vì tổn thương các mạch 
máu lớn vùng hàm mặt như động mạch hàm trong, động mạch 
bướm khẩu cái, động mạch cảnh trong đoạn xoang hang..., 
chảy máu nội sọ gây chèn ép não, sặc máu vào đường thở, 
choáng.



ĐẠI CƯƠNG

Những chú ý khi chấn thương xoang
▶ Chấn thương xoang xảy ra thường do một lực tác động rất 

mạnh vào vùng mặt, làm vỡ hệ thống xương bảo vệ các 
xoang. 

▶ Trong khi đó, xoang là những khối rỗng nằm trong khối 
xương sọ, chính vì thế chấn thương xoang hay kèm theo 
chấn thương nội sọ. 



ĐẠI CƯƠNG

▶ Đồng thời vì đó là những chấn thương mạnh nên hay kèm theo 
chấn thương các phủ tạng khác, vì thế khi thăm khám bệnh 
nhân phải chú ý toàn diện để phát hiện và xử trí kịp thời. 

▶ Để nhận biết các chấn thương phối hợp trên, người ta nhận 
thấy, nếu chấn thương mũi xoang kèm:

- Chấn thương sọ não, bệnh nhân có ngất sau chấn thương 
hoặc chảy dịch não tủy ra tai hoặc mũi...).
- Chấn thương hàm mặt khi cằm, gò má bệnh nhân mất cân 
đối, kiểm tra khớp cắn bị lệch...).
- Chấn thương mắt: đánh giá sự cân đối của nhãn cầu, vận 
động nhãn cầu, hiện tượng mờ mắt, nhìn đôi, giảm thị lực...



ĐẠI CƯƠNG

▶ Khối xương mặt do 14 xương ghép lại trong đó 13 xương 
gắn với nhau thành một khối và một xương hàm dưới di 
động. 

▶ Khối sọ mặt được phân làm ba tầng:
- Tầng trên gồm xương trán, xoang trán, khối mũi sàng.
- Tầng giữa (khối xương hàm trên) gồm đáy ổ mắt, tháp 
mũi, xương hàm, xương gò má, cung răng trên.
- Tầng dưới: xương hàm dưới.



ĐẠI CƯƠNG

▶ Chấn thương mũi xoang nằm ở tầng giữa và tầng trên sọ 
mặt. 

▶ Nhờ có cấu trúc đặc biệt là khối xương hàm trên liên kết 
với nhau bằng các đường khớp và các trụ đỡ (3 trụ đỡ 
đứng và 3 trụ đỡ ngang), do vậy mà duy trì được cấu trúc 
không gian ba chiều của khuôn mặt và khả năng chống đỡ 
để bảo vệ khối xương mặt. 



ĐẠI CƯƠNG

▶ Khối xương hàm trên xốp, nhiều mạch máu nên dễ tổn 
thương nhưng lại chóng liền, vì thế nên nếu được xử trí kịp 
thời, những bệnh nhân chấn thương xoang hàm thường có 
tiên lượng tốt. 

▶ Các xoang có liên quan chặt chẽ với: tầng sọ trước qua 
mảnh thủng xương sàng và thành sau xoang trán. Với ổ 
mắt qua xương lệ, xương giấy và thành trên xoang hàm. 
Liên quan qua mặt dưới xoang hàm với răng hàm trên và 
khớp cắn.



ĐẠI CƯƠNG

Cần làm gì trước một chấn thương mũi xoang?
▶ Các bệnh nhân chấn thương mũi xoang thường được đưa đến 

viện ngay sau tai nạn do hiện tượng chảy máu mũi và sưng nề 
vùng mặt dữ dội. 

▶ Mặt trước má có thể có tràn khí nếu vỡ mặt trước xoang hàm. 
Mắt có thể bị bầm tím, tụ máu, nhãn cầu tụt xuống xoang hàm 
nếu vỡ trần xoang hàm. 

▶ Tổ chức liên kết dưới da vùng mặt nhiều mạch máu lại rất lỏng 
lẻo nên dễ phù nề, gây biến dạng khuôn mặt làm người thầy 
thuốc khó đánh giá tổn thương chính xác nếu không có kết 
hợp với một số phương pháp cận lâm sàng, đặc biệt là chụp 
cắt lớp vi tính vùng sọ mặt.



ĐẠI CƯƠNG
Xử trí đối với chấn thương vùng mũi xoang thường theo 
thứ tự
- Xử trí đúng và kịp thời:
+ Các cấp cứu choáng, sặc máu vào đường thở, chảy máu ồ 
ạt.
+ Các chấn thương sọ não phối hợp.
+ Khi bệnh nhân bị chấn thương mũi xoang, cần chú ý các 
nhiễm trùng sẽ xảy ra ngay sau đó để phối hợp điều trị như 
viêm màng não khi có rách màng não, chảy nước não tủy ra 
ngoài. Uốn ván thể đầu - loại nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, do 
đó mọi trường hợp chấn thương mũi xoang đều nên tiêm 
phòng uốn ván.



ĐẠI CƯƠNG
- Tiên lượng chức năng: chức năng phát hiện được sớm như 
nuốt, thở; chức năng khó phát hiện như ngửi...
- Tiên lượng thẩm mỹ được chú trọng cuối cùng, do đó khi 
phẫu thuật thầy thuốc sẽ cắt bỏ phần mềm tiết kiệm, tối thiểu 
và bảo tồn các nếp thẩm mỹ như mí mắt, khoé miệng, nếp 
mũi -má tránh sẹo tối đa cho bệnh nhân.
- Phòng chấn thương mũi xoang bằng nghiêm chỉnh chấp 
hành luật lệ giao thông, tránh uống rượu bia khi lái xe, đội mũ 
bảo hiểm...    



VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG MẶT

Nguyên tắc chung trong điều trỊ vết thương phần mềm hàm 
mặt
1. Từng bước trong xử trí vết thương phần mềm cần phải 
được thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ
▶ Điều trị vết vết thương phần mềm vùng hàm mặt tuân thủ 

những nguyên tắc chung của xử trí vết thương phần mềm như: 
làm sạch vết thương, cắt lọc vết thương (nếu cần) và khâu 
đóng vết thương. 

▶ Từng bước trong xử trí vết thương phần mềm cần phải được 
thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ mới có thể tránh được những hậu quả 
đáng tiếc. 



VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG MẶT

▶ Những dị vật không được lấy bỏ một cách triệt để sẽ để lại 
những vết nhiễm màu hoặc khâu làm sạch vết thương không 
tốt dẫn đến nhiễm trùng và sẹo xấu sẽ là hậu quả tất yếu. 

▶ Tại những vị trí có khả năng gây ảnh hưởng nhiều đến thẩm 
mỹ như môi, mũi… khâu đóng vết thương không cẩn thận có 
thể để lại những hậu quả lệch viền môi, biến dạng mũi… 

2. Vết thương sạch có thể khâu kín sau 72 giờ
▶ Do tuần hoàn vùng mặt phong phú, nên vết thương hàm mặt 

có thể khâu kín sau 72 giờ mà không sợ nguy cơ nhiễm trùng, 
tuy nhiên, phải đảm bảo vết thương sạch. Trường hợp vết 
thương đã nhiễm khuẩn nên khâu vết thương thì hai.



VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG MẶT
3. Tiết kiệm tối đa việc cắt lọc và đường rạch da thêm
▶ Cắt lọc cần phải tiết kiệm tối đa trong xử trí vết thương phần 

mềm hàm mặt. Do tuần hoàn vùng hàm mặt phong phú, 
những phần mô đã thâm tím vẫn có khả năng hồi phục. Mặt 
khác, việc cắt lọc sẽ dẫn đến nguy cơ biến dạng mô, ảnh 
hưởng đến vấn đề thẩm mỹ. Đó là những lý do chúng ta cần 
thận trọng khi quyết định cắt lọc vết thương.

▶ Trường hợp cần thêm đường rạch để khâu đóng vết thương 
hoặc tạo vạt, cần tiết kiệm từng mm. Cần hiểu rằng mỗi mm da 
rạch thêm sẽ là mỗi mm sẹo mà bệnh nhân phải nhận lãnh. 



VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG MẶT
4. Không làm biến dạng các cấu trúc quan trọng : môi, mũi, 
mi mắt
▶ Không làm biến dạng các cấu trúc môi, mũi, mi mắt là yêu cầu 

vô cùng quan trọng mà mỗi chúng ta phải chú ý khi xử trí vết 
thương gần các cấu trúc này. 

▶ Trong trường hợp này, có thể phải thực hiện những kỹ thuật 
tạo hình thích hợp nhất để tránh biến dạng các cấu trúc trên.

▶  Những kỹ thuật tạo hình nhiều lúc phải thêm sẹo, nhưng về 
phương diện thẩm mỹ, một sẹo đẹp dễ chấp nhận hơn là biến 
dạng môi hoặc mũi …



VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG MẶT
5. Theo dõi và chăm sóc vết thương cẩn thận
▶ Việc điều trị vết thương phần mềm không chỉ dừng lại sau 

khi khâu đóng vết thương. 
▶ Kết quả sẹo có thẩm mỹ hay không còn phụ thuộc rất nhiều 

vào giai đoạn chăm sóc vết thương.
▶ Chăm sóc vết thương cẩn thận sẽ góp phần hạn chế tối đa 

những tai biến sau khi xử trí vết thương phần mềm.



VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG MẶT

6. Sử dụng kháng sinh, kháng viêm phối hợp
▶ Điều trị hỗ trợ bằng kháng sinh, kháng viêm cũng chiếm vai 

trò không nhỏ trong điều trị vết thương phần mềm. Ngoại trừ 
những trường hợp vết thương phần mềm đơn giản như vết 
thương đụng dập hoặc vết thương sây sát, không cần sử 
dụng kháng sinh.

▶ Những trường hợp vết thương phần mềm khác đều nên sử 
dụng kháng sinh, nhất là các vết thương dập nát, rách toác 
rộng. Kháng sinh sử dụng nên lựa chọn loại thích hợp với các 
chủng vi khuẩn ngoài da và những kháng sinh nhóm PNC nên 
là lựa chọn đầu tiên. 

▶ Những trường hợp sưng nề nhiều, ngoài kháng sinh cần phối 
hợp thêm các loại thuốc kháng viêm.



I. CHẤN THƯƠNG MŨI

Mũi nằm lồi ở giữa mặt nên thường bị chấn thương nhất.
A. Nguyên nhân :
▶ Thường là các tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn 

thể thao, tai nạn sinh hoạt.
▶ Do va chạm, đánh nhau: đấm, đập bằng gậy...
▶ Trong chiến tranh có thể gặp chấn thương do hỏa khí: 

mãnh bom mìn, đạn...



I. CHẤN THƯƠNG MŨI
B. Triệu chứng :
1. Chảy máu mũi : gặp trong các loại chấn thương, có thể chỉ 
chảy ít, ra cửa mũi trước, có thể chảy nhiều vừa ra mũi trước, 
vừa ra cửa mũi sau và xuống họng.
2. Biến dạng tháp mũi : do sự gãy và di lệch của sống mũi, gốc 
mũi  đồng thời do sưng nề, bầm tím. Đôi khi da bị rách, thủng 
gây trơ xương tháp mũi.
3. Khám :
▶ Khi sờ nắn tháp mũi, nhất là chỗ gãy gây đau nhói, di động bất 

thường, đôi khi có thể sờ thấy có tràn khí dưới da.



I. CHẤN THƯƠNG MŨI

4. Soi mũi trước : 
Chảy máu ở điểm mạch của vách ngăn hay ở cuốn dưới...
Vách ngăn bị phình ra khi sụn vách ngăn bị dập làm tụ máu dưới 
niêm mạc. 
Niêm mạc vách ngăn có thể bị rách. 
Vách ngăn có thể bị trật khớp hoặc gãy gây di lệch.
5. X quang: Rất cần, nhất là khi phù nề nhiều khó xác định được 
biến dạng tháp mũi. Chụp phim mũi nghiêng cho thấy gãy xương 
chính mũi và phim Blondeau cho thấy các tổn thương phối hợp.



I. CHẤN THƯƠNG MŨI

C. Hướng xử trí :
▶ Nếu có gãy, biến dạng tháp mũi : dùng dụng cụ nắn rồi nhét 

mèche cố định, cầm máu. Xương chính mũi hàn lại nhanh, nên 
phải xử trí sớm trong vòng 5 - 10 ngày để tránh can xương trong 
tư thế xấu.

▶ Nếu có chảy máu mũi : nhét mèche mũi trước hoặc mũi sau để 
cầm máu.

▶ Nếu là vết thương hở : phải lấy hết dị vật và các mãnh xương 
rời, nắn lại tháp mũi, khâu da rồi nhét mèche mũi để cố định và 
cầm máu.



II. CHẤN THƯƠNG XOANG 
Thường gặp nhất là chấn thương xoang hàm và chấn thương 
xoang trán. Xoang hàm và xoang trán là các hốc rỗng, có thành 
xương mỏng, nằm ngay dưới da mặt nên khi bị đụng, dập mạnh 
dễ gây vỡ xoang.
A. Vỡ xoang hàm :
1. Nguyên nhân : 
- Chấn thương trực tiếp : do bom đạn, do vật cứng chọc thủng vào 
xoang qua má hoặc qua hàm ếch, trâu húc...
- Chấn thương gián tiếp : do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, 
ngã sấp mặt từ trên cao xuống... sang chấn đập vào vùng má làm 
vỡ xương hàm trên vỡ xương gò má ảnh hưởng đến xoang hàm.



II. CHẤN THƯƠNG XOANG 
2. Phân loại :
a. Vỡ xoang hàm đơn thuần :
- Triệu chứng :
     + Nếu do đạn, mãnh nhỏ hay vật cứng nhọn sẽ gây thủng các 
thành của xoang. Lỗ thủng ở mặt ngoài xoang vùng hố nanh hoặc ở 
thành dưới xoang qua hàm ếch. Da hay niêm mạc quanh lỗ thủng 
sưng nề. Bệnh nhân xì mũi ra máu, kêu đau ở xoang hàm.
      + Nếu do ngã, đụng đập mạnh, thành xoang có thể bị vỡ thành 
nhiều mãnh. Nửa bên mặt bị sưng, da bầm tím hoặc rách, có thể có 
tràn khí dưới da, vùng gò má bị lõm, xuất huyết màng tiếp hợp, nề 
tím mí dưới. Thường có chảy máu ở vết thương hoặc qua mũi. Đau 
nhức nửa mặt.
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+ Chụp Xquang: tư thế Blondeau và sọ nghiêng cho thấy xoang 
hàm bên bị chấn thương mờ đục vì có máu đọng, thành xoang bị 
rạn, vỡ; có thể thấy dị vật, mãnh xương trong xoang.
- Xử trí:
    + Xoang hàm thủng nhỏ, sạch : nhỏ mũi và cho kháng sinh, lổ 
thủng tự lấp hẳn được.
    + Lổ thủng rộng hoặc thành xương bị vỡ, có dị vật trong xoang 
phải phẩu thuật xoang hàm: lấy bỏ dị vật và các mãnh xương vỡ 
rời, nắn lại các mãnh xương di lệch, làm lỗ thông mũi xoang, nhét 
mèche trong xoang cố định và khâu lại phần mềm.
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b. Vỡ xoang hàm phối hợp:
- Triệu chứng : Vỡ xoang hàm kèm theo vỡ khối xương mặt kiểu 
Lefort (I,II,III ) với các triệu chứng chính:
       + Chảy máu mũi, miệng, chóng mặt, bầm tím, nề có biến 
dạng vùng mặt.
       + Tùy theo đường vỡ có kèm theo các tổn thương ở mắt 
(nhìn đôi, màng tiếp hợp bầm tím), ở xoang trán, ở gốc mũi.
       + Cung răng hàm trên di động bất thường, đau vùng khớp 
thái dương hàm khi nhai, lệch khớp cắn.
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- Hướng xử trí:
     + Cần loại trừ chấn thương sọ não, nếu có phải xử trí trước.
   + Cấp cứu : chống choáng, chống khó thở, hút máu trong 
họng, kéo lưỡi ra ngoài, cầm máu bằng cách nhét bấc mũi.
     + Xử trí vết thương xoang như đã nêu ở phần trên.
     + Phối hợp điều trị với Mắt và RHM tùy theo tổn thương.



II. CHẤN THƯƠNG XOANG 
B. Vỡ xoang trán :
1. Nguyên nhân :
 - Chấn thương trực tiếp : do bom đạn, do vật cứng.
 - Chấn thương gián tiếp : do tai nạn các loại, sang chấn đập vào 
đầu và mặt. Nét vỡ có thể khu trú ở xoang trán hoặc đi từ trên sọ 
xuống hoặc từ dưới mặt lên.
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2. Triệu chứng :
        a. Vỡ xoang trán kín : thường do đụng đập. Sau vài giờ vùng 
trán sưng nề, bầm tím tụ máu nên khó xác định sự biến dạng. Sờ 
có thể có cảm giác tràn khí dưới da, ấn góc trong trên hốc mắt 
thấy đau nhói. Thường có chảy máu mũi, đôi  khi có chảy dịch não 
tủy qua mũi.
        b. Vỡ xoang trán hở : Da vùng trán bị rách, thành xoang bị 
thủng hoặc lõm. Chảy máu vết thương hoặc chảy máu mũi.
      Chụp X quang : tư thế sọ thẳng và sọ nghiêng cho thấy xoang 
trán bị mờ, nét vỡ, di lệch xương.



II. CHẤN THƯƠNG XOANG 
3. Hướng xử trí :
       a. Trước hết cần loại trừ CTSN, cầm máu. Nếu có vỡ thành sau hoặc 
chảy DNT qua mũi cần chọc dò DNT và theo dõi viêm màng não.
        b. Phẫu thuật xoang trán :

- Chỉ định :

       + Vỡ thành trước di lệch nhiều.

    + Vỡ thành sau có rách màng não, hoặc đe dọa viêm màng não 
(chọc DNT có máu hoặc có viêm màng não, hoặc chảy DNT qua mũi )
        + Vỡ xoang trán hở :

- Kỹ thuật : lấy bỏ hết niêm mạc và các mãnh xương vỡ rời, bảo đảm ống 
mũi trán dẫn lưu tốt. Nếu có rách da, cần khâu lại. Nếu có rách màng não 
thì khâu lại hoặc vá lại.            



GIẢI PHẪU XƯƠNG GÒ MÁ – CUNG GÒ MÁ
• The integrity of the zygoma is critical in 

maintaining normal facial width and 
prominence of the cheek. 

• The zygomatic bone is a major 
contributor to the orbit.

• From a frontal view, the zygoma can be 
seen to articulate with 3 bones: medially 
by the maxilla, superiorly by the frontal 
bone, and posteriorly by the greater wing 
of the sphenoid bone within the orbit. 
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• From a lateral view, one clearly can see the 

temporal process of the zygoma join the 
zygomatic process of the temporal bone to 
form the zygomatic arch. 

• Attached to the zygoma anteriorly are the 
zygomaticus minor and major muscles, as 
well as part of the orbicularis oculi muscle. 

• Laterally, the masseter muscle from below 
attaches to the zygomatic arch and 
produces displacing forces on the zygoma. 
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GIẢI PHẪU XƯƠNG GÒ MÁ – CUNG GÒ MÁ
Three principal buttresses need to be considered in midface 
fractures. 
1. The medial or nasomaxillary buttress reaches from the 

anterior maxillary alveolus to the frontal cranial 
attachment. 

2. The second is the pterygomaxillary or posterior buttress, 
which connects the maxilla posteriorly to the sphenoid 
bone. 

3. The third is the lateral or zygomaticomaxillary buttress. 
This important buttress connects the lateral maxillary 
alveolus to the zygomatic process of the temporal bone. 

These buttresses help give the zygoma an intrinsic strength 
such that blows to the cheek usually result in fractures of 
the zygomatic complex at the suture lines, rarely of the 
zygomatic bone.
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Classification: In 1961, Knight and North described a classification system 
of zygoma fractures, hoping to better determine the prognosis and 
treatment of these injuries.

•Group I encompassed fractures with no significant displacement. While 
fracture lines may be evident on imaging, their recommendation was 
observation and soft diets. 

•Group II fractures include isolated arch fractures. Fracture is indicated 
when trismus or aesthetic deformities are present.
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•Unrotated body fractures, medially rotated body fractures, laterally rotated 
body fractures, and complex fractures (defined as the presence of 
additional fracture lines across the main fragment) belong to groups III, IV, 
V, AND VI, respectively. 

•Knight and North defined these groups by their stability after reduction. 
They found that 100% of group II and group V fractures were stable after 
a Gillies reduction, and no fixation was required. However, 100% of group 
IV, 40% of group III, and 70% of group VI were unstable after reduction 
and required some form of fixation.









GÃY XƯƠNG GÒ MÁ – CUNG GÒ MÁ

Chẩn đoán và kế hoạch điều trị được 
nghiên cứu cẩn thận để tránh bỏ sót 
chẩn đoán và điều trị không đạt kết quả 
như mong đợi
Gãy phức hợp gò má là một trong 
những loại chấn thương phức tạp nhất 
trong chấn thương hàm mặt. Do đó, việc 
chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cần 
được nghiên cứu cẩn thận. 



NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG GÒ MÁ – 
CUNG TIẾP

▶ Những yếu tố cần phải đánh giá như 
hình thái và mức độ di lệch, các triệu 
chứng liên quan hốc mắt : song thị, di 
lệch nhãn cầu, tình trạng há miệng 
hạn chế, tình trạng sai khớp cắn là 
những yếu tố rất quan trọng trong việc 
lựa chọn chỉ định điều trị.

▶  Ngoài ra thời gian chấn thương cũng 
là yếu tố không kém phần quan trọng 
trong việc lựa chọn chỉ định điều trị.
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▶ Để tránh bỏ sót triệu chứng, cần thiết phải khám lâm sàng cẩn 
thận, chụp đầy đủ các chiều thế phim cần thiết để có thể đánh 
giá đầy đủ các hình thái và mức độ di lệch của xương gò má.

▶  CT Scan là chiều thế thực sự cần thiết trong việc đánh giá các 
triệu chứng liên quan hốc mắt, do đó nếu bệnh nhân có điều kiện 
nên cho chụp phim này để có đầy đủ dữ kiện giúp cho việc đề ra 
chỉ định điều trị được thuận lợi.

▶ Việc nắm vững cơ chế chấn thương, triệu chứng lâm sàng sẽ 
góp phần quan trọng trong công tác chẩn đoán và lập kế hoạch 
điều trị nhất là trường hợp không có phim cắt lớp điện toán hỗ 
trợ.



Coronal CT scan (soft tissue window) 
showing right orbital floor fracture, 
vertical elongation of right orbit, 
reduction in size of right maxillary 
sinus, and soft tissue swelling of the 
right maxillary sinus mucosa.

Coronal CT scan showing orbital floor 
fracture posterior to the globe. A fracture 
of the lateral maxillary sinus wall also is 
present.



Coronal CT scan showing posterior extension of floor fracture.
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Kháng sinh dự phòng
▶ Tỉ lệ nhiễm trùng sau gãy xương gò má trên thực tế rất thấp, tuy 

nhiên rất khó xác định trường hợp nào không nhiễm. Đó cũng là 
lý do nhiều phẫu thuật viên sử dụng kháng sinh dự phòng 
thường qui trong phẫu thuật. 

▶ Khả năng nhiễm trùng trong gãy phức hợp gò má có thể từ 
đường gãy hoặc từ đường vào phẫu thuật. Tuỳ thuộc đường 
vào phẫu thuật chúng ta có thể lựa chọn loại kháng sinh dự 
phòng thích hợp nhất. 

▶ Tuy nhiên cần lưu ý, khả năng nhiễm trùng từ xoang hàm là cao 
nhất, do đó nên chọn các loại kháng sinh có phổ kháng khuẩn 
thích hợp với các chủng vi khuẩn đường hô hấp trên.
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Bảo vệ nhãn cầu
▶ Nhãn cầu cần phải được bảo vệ nhằm tránh những chấn 

thương giác mạc ngoài mong muốn. 
▶ Đơn giản nhất là đặt một tấm bảo vệ giác mạc (corneal shield) 

sau khi tra thuốc mắt. 
▶ Trường hợp không có tấm bảo vệ giác mạc, có thể khâu cò 

tạm thời mi mắt bằng chỉ nylon 6-0 .
Thám sát và tái tạo sàn ổ mắt
▶ Trong gãy phức hợp gò má, sàn ổ mắt luôn bị tổn thương. 
▶ Khi sàn ổ mắt vỡ lớn gây thoát vị tổ chức quanh nhãn cầu 

hoặc gây kẹt cơ vận nhãn vào đường gãy, chỉ định thám sát và 
tái tạo sàn ổ mắt sẽ được đặt ra.
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▶ Những yếu tố được đánh giá là cần thiết phải can thiệp thám sát 
sàn ổ mắt bao gồm :
▶ Song thị (+), với test vận nhãn cưỡng bức (+)
▶ Lõm mắt rõ, hoặc có dấu hiệu thoát vị tổ chức quanh nhãn 

cầu xuống xoang hàm trên phim cắt lớp điện toán.
▶ Có chỉ định can thiệp kết hợp xương bờ dưới ổ mắt.
▶ Khi có chỉ định thám sát sàn ổ mắt, nên thực hiện đồng thời 

với phẫu thuật nắn chỉnh xương gò má. 
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▶ Trong những trường hợp này, thám sát sàn ổ mắt nên thực 

hiện trước khi nắn chỉnh xương, tuy nhiên không nên cố gắng 
giải phóng hết tổ chức bị kẹt trong đường gãy trước khi nắn 
chỉnh, vì trong nhiều trường hợp, nắn chỉnh xương sẽ giúp giải 
phóng tổ chức bị kẹt trong đường gãy dễ dàng hơn. 

▶ Sau khi nắn chỉnh và kết hợp xương, xác định việc cần thiết 
phải tái tạo sàn ổ mắt hay không. 

▶ Tùy thuộc mức độ thiếu hổng sàn ổ mắt, chúng ta sẽ lựa chọn 
vật liệu tái tạo sàn ổ mắt thích hợp.
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Operative photo of fracture repair via transconjunctival approach
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▶ Những trường hợp phải nắn hở được cố định xương bằng kết 
hợp xương. Kết hợp xương gò má có thể bằng chỉ thép, nẹp 
nhỏ (miniplate) hoặc cực nhỏ (microplate). 

▶ Kết hợp xương bằng chỉ thép hoặc nẹp cực nhỏ được nhiều tác 
giả ưa thích hơn do tính linh động trong việc tái tạo dạng vòm 
của xương gò má và cung tiếp. 

▶ Đồng thời nó ít gây gồ vùng cung tiếp và xương gò má sau kết 
hợp xương. Nẹp nhỏ có ưu điểm cố định xương vững chắc 
nhưng khó tạo dạng vòm và có khả năng gây gồ cung tiếp nên 
chỉ sử dụng kết hợp xương vùng khớp trán – gò má là tốt nhất.
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Đánh giá vận động nhãn cầu
▶ Sau khi kết thúc phẫu thuật nên đánh giá vận động nhãn cầu 

bằng test cưỡng bức cơ xem cơ vận nhãn có bị kẹt vào đường 
gãy sau phẫu thuật hay không, nhất là trường hợp có can thiệp 
vào sàn hốc mắt.

Đánh giá và giải quyết tình trạng há miệng hạn chế
▶ Nhiều trường hợp gãy phức hợp gò má có dấu hiệu há miệng 

hạn chế. Há miệng hạn chế do đau không cần can thiệp phẫu 
thuật, nhưng những há miệng hạn chế do cản trở cơ học hoặc 
xơ hóa cơ sau chấn thương cần phải được giải quyết đồng thời 
trong phẫu thuật.
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▶ Những trường hợp há miệng hạn chế do đau không cần can 
thiệp phẫu thuật, tuy nhiên phải hướng dẫn bệnh nhân tập vận 
động hàm để tránh tình trạng há miệng hạn chế sau chấn 
thương.

▶ Trường hợp há miệng hạn chế do cản trở cơ học, sau khi giải 
quyết cản trở phải kiểm tra mức độ há miệng đạt yêu cầu hay 
chưa.

▶ Trường hợp xơ hóa cơ cắn trong những ca gãy lâu ngày cần 
phải dùng dụng cụ mở miệng để mở miệng cưỡng bức dưới 
gây mê.
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Đánh giá tình trạng chảy máu
▶ Gãy phức hợp gò má có khả năng gây tổn thương các mạch 

máu lớn vùng hàm mặt, nhất là động mạch hàm, gây chảy 
máu dữ dội. 

▶ Trước một trường hợp chấn thương hàm mặt đơn thuần 
nhưng bệnh nhân có tình trạng thiếu máu mức độ nặng với 
hematocrite thấp (<25%), cần phải hỏi kỹ bệnh nhân hoặc 
người nhà tình trạng chảy máu lúc mới chấn thương. 

▶ Những bệnh nhân này rất có khả năng có tổn thương mạch 
máu lớn vùng hàm mặt. Mạch máu tổn thương có thể là động 
mạch hàm hoặc nhánh lớn của nó. 
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▶ Cần thận trọng khi phẫu thuật trên những bệnh nhân này, vì có 
khả năng chảy máu nhiều do động tác nắn chỉnh xương làm vỡ 
mạch máu tổn thương đã ổn định.

▶ Tổn thương mạch máu cũng có thể dẫn đến sự hình thành túi 
phình mạch máu với tình trạng chảy máu dai dẳng sau chấn 
thương hoặc sau phẫu thuật.  

▶ Những trường hợp này nếu có điều kiện nên chụp động mạch 
cản quang. Kỹ thuật chụp cản quang mạch máu số hóa xoá nền 
(DSA) sẽ giúp chẩn đoán xác định tình trạng tổn thương mạch 
máu nếu có.
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Khám mắt sau phẫu thuật
▶ Sau phẫu thuật phải đánh giá lại tất cả những triệu chứng mắt và 

so sánh với trước phẫu thuật. 
▶ Những triệu chứng và tình trạng cần phải đánh giá cẩn thận bao 

gồm : phản xạ đồng tử, thị lực, tình trạng song thị, và di lệch nhãn 
cầu.

▶ Trước hết phải đánh giá tình trạng giãn nở của đồng tử cũng như 
phản xạ đồng tử còn hay mất, sau đó kiểm tra thị lực của bệnh 
nhân. 

▶ Hỏi bệnh nhân về khả năng nhìn sau phẫu thuật có thay đổi 
không. Khi có hiện tượng giảm thị lực nên chuyển khám chuyên 
khoa mắt để đánh giá chi tiết về mức độ giảm thị lực.
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▶ Dấu hiệu song thị cũng phải được kiểm tra cẩn thận. Đôi khi 
song thị không có trước khi phẫu thuật nhưng lại xuất hiện 
sau phẫu thuật. 

▶ Song thị sau phẫu thuật có thể do kẹt cơ vận nhãn vào đường 
gãy hoặc sưng nề sau mổ do phẫu thuật. 

▶ Nếu test vận nhãn cưỡng bức (-) thì song thị do sưng nề 
quanh nhãn cầu làm di lệch nhãn cầu. 

▶ Trường hợp này dấu song thị sẽ giảm dần và hết khi hết sưng 
nề
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▶ Tình trạng di lệch nhãn cầu sau phẫu thuật cần lưu ý nhất là 
triệu chứng lồi mắt. 

▶ Nếu lồi mắt xuất hiện ngay trong phẫu thuật có khả năng là 
xuất huyết hậu nhãn cầu. 

▶ Đây là trường hợp cần xử trí cấp cứu giải áp để tránh ảnh 
hưởng thị lực. 

▶ Thời gian cho phép là 30 – 60 phút để can thiệp. 
▶ Nếu không có bác sĩ chuyên khoa mắt hỗ trợ kịp thời, bác sĩ 

hàm mặt phải là người thực hiện thủ thuật giải áp.  
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Xương đá nằm sâu trong hộp sọ, do đó là loại vỡ xương kín 
nhưng có thể thông với bên ngoài qua hòm nhĩ, xương đá không 
còn tạo cốt bào nên khi bị vỡ không hàn lại được dễ đưa tới các 
biến chứng và di chứng.
A. Nguyên nhân :
 - Chấn thương trực tiếp : do hỏa khí . . . hiếm gặp.
 - Chấn thương gián tiếp : do tai nạn các loại, sang chấn đập vào 
vùng chẩm, vùng thái dương, có thể kèm theo vỡ hộp sọ hoặc 
không.
B. Bệnh tích :
▶ Xương đá thường bị vỡ theo ba đường chính: đường dọc, 

đường ngang, đường chéo.
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C. Triệu chứng:
- Chấn thương sọ não.
- Chảy máu tai.
- Chảy dịch não tủy.
- Các triệu chứng của vỡ mê nhĩ: điếc, ù tai, chóng mặt.
- Liệt mặt ngoại biên.
- Da ở vùng xương chũm bị bầm tím vào ngày thứ tư.
- Khám tai: ống tai ngoài có thể bị rách da, chảy máu. Màng nhĩ có 
thể bị rách, chảy máu (vỡ dọc, vỡ chéo). Màng nhĩ có thể không bị 
rách nhưng có màu tím xanh, hơi phồng do chảy máu trong hòm 
nhĩ  (vỡ ngang).
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- Chọc dò tủy sống thấy có máu trong dịch não tủy.
- Chụp điện quang tư thế Stenvers hay Chaussée III cho thấy 
được đường vỡ.
D. Biến chứng:
▶ Vì nét vỡ ăn thông với tai giữa nên dễ đưa tới viêm màng 

não ngay sau khi bị vỡ xương đá. 
▶ Hơn nữa, vì nét vỡ không hàn lại nên 5-10 năm sau bệnh 

nhân cũng còn có thể bị viêm màng não nếu bị viêm tai 
giữa.
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E. Xử trí:
1. Điều trị cấp cứu:
 - Điều trị chấn thương sọ não.
 - Tại chỗ: nhét mèche ống tai ngoài, băng vô trùng. Tuyệt đối 
không được rửa hoặc nhỏ thuốc nước vào tai để tránh đưa vi 
trùng từ ngoài vào.
 - Toàn thân: kháng sinh.
2. Điều trị biến chứng:
- Nếu có viêm màng não phải điều trị bằng kháng sinh liều cao và 
phối hợp; theo dõi dịch não tủy, nếu cần phải khoan mê nhĩ để 
dẫn lưu.
- Nếu có viêm tai giữa phải làm phẫu thuật khoét rỗng đá chũm 
toàn phần để bệnh tích không lan lên màng não.



PHÂN LOẠI GẢY LEFORT

▶ https://youtu.be/rSW5u8JBQRg
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