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TÓM TẮT 

Mục Tiêu : Thận trọng hơn khi chích thuốc corticoide ( chích mù ) trong hội 

chúng De Quervain 

Phƣơng pháp : Báo cáo 2 trường hợp bị đứt gân duỗi ngón cái dài sau 

chích thuốc corticoide để điều trị hội chứng De Quervain 

Bàn luận :  

Kỹ thuật chích : Cần nắm vững kỹ thuật thi mới không có tai biến 

Vị trí chích : Mỏm trâm quay, mũi kim hướng dọc lên trên cách mỏm 
trâm quay khoảng 1cm, kim gần như tiếp tuyến với mặt da 

 
Loại thuốc chích : cần cân nhắc lựa chọn : Methylprednisolone, 

Betamesone, Triamcinolone … 

Khuyến khích chích bệnh này dưới hướng dẫn của siêu âm 

Hướng xử trí thích hợp : chuyển gân duỗi riêng ngón trỏ để tái tạo lại 

gân duỗi ngón cái dài 

Kết luận :  

Chích corticoide có nhiều ưu điểm, hiệu quả trong hội chứng De Quervain 

nhưng cũng nhiều tai hại nhất là đứt gân. Cần tuân thủ chính xác kỹ thuật 

chích, vị trí chích thuốc để tránh những biến chứng, sai sót có thể xảy ra 

cho bệnh nhân. Thuốc có hay nhưng rất cần một Thầy giỏi 
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ABSTRACT 

OBJECTIVES: More cautious when Corticosteroid injection especially in 

the extensor policis longus tendon laceration of De Quervain’s disease 

Patients and methods: Report 2 cases of extensor policis longus 

laceration after corticosteroid injection 

Disscuss : 

Injecting  position : The first dorsal compartment tendons, index finger 
and thumb bracket the tendons at a level 1 cm proximal to the radial styloid 

Technique of Injection : injection into tendon sheath 
 
Injecting drugs : Methylprednisolone, Betamethasone, Triamcinolone 

Injection under ultrasound guidance : recommended 

The best way to repair tendon lacaration : transfer Extensor indicis 
proprius  

 

 



Conclusion: 

Injections of corticosteroids has many advantages but also much harm , 
should consider carefully before deciding 

Technique of injection , the injection position to avoid complications  
especcially in tendon laceration of De quervain’s disease  can occur to 
patient .  


