
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BƯỚC ĐẦU

PHẪU THUẬT VÙI GÂN
ĐIỀU TRỊ ĐỨT NGUYÊN ỦY

ĐẦU DÀI GÂN CƠ NHỊ ĐẦU

BS Khổng Trần Trí, BS Nguyễn Tường Quang, BS Phạm Trung Bắc
K. Ngoại chấn thương chỉnh hình – Bỏng, BV Đa Khoa Thống Nhất Đồng Nai



TỔNG QUAN



NGUYÊN NHÂN

Thứ phát sau thoái hóa trong gân

Chấn thương cấp tính



GIẢI PHẪU 



TRIỆU CHỨNG

Không có triệu chứng

Đau kéo dài khi hoạt động lặp đi lặp lại

Co thắt cơ, giảm sức cơ



CHẨN ĐOÁN

BỆNH 
SỬ

KHÁM
CẬN 
LÂM 
SÀNG



DẤU HIỆU

ĐẶC TRƯNG  

“POPEYE”



ĐỐI TƯỢNG
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

u Đối tượng: BN điều trị phẫu thuật đứt đầu dài gân

cơ nhị đầu tại khoa CTCH - BV ĐK Thống Nhất ĐN

u Thời gian: 01/2016 - 12/2019

u Phương pháp nghiên cứu: mô tả lâm sàng hàng

loạt ca.

u BN được đánh giá theo thang điểm ASES



PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT





PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU MỔ

• 0 -2 tuần: tập vận động thụ động

• 2 – 6 tuần: tập vận động chủ động

• 6-12 tuần: các bài tập nâng sức mạnh cơ

• >12 tuần: trở lại sinh hoạt bình thường



KẾT QUẢ BÀN LUẬN
Thời gian từ 01/2016 đến tháng 12/2019
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Nữ Trái Nam ↔ Phải



KẾT QUẢ BÀN LUẬN
Giới tính:  10 nam, 00 nữ
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KẾT QUẢ BÀN LUẬN
Bên tổn thương bên phải 07 ca, bên trái 03 ca

Bên phải, 70%

Bên trái, 30%

SỐ LƯỢNG THEO VỊ TRÍ TỔN THƯƠNG

Bên phải

Bên trái



KẾT QUẢ BÀN LUẬN

Tuổi trung bình 57,9 (49 – 69 
tuổi)



KẾT QUẢ BÀN LUẬN

Triệu chứng: cảm giác đau kéo dài khi

hoạt động lặp đi lặp lại, co thắt cơ, giảm

sức cơ, dấu “Popeye”.



KẾT QUẢ BÀN LUẬN

Bệnh nhân giảm triệu chứng đau,

tăng sức mạnh cơ nhị đầu, phục hồi

tầm vận động, mất dấu hiệu Popeye.



KẾT QUẢ BÀN LUẬN

Đánh giá theo thang điểm ASES so

với trước phẫu thuật trung bình 30

điểm lên đến 80 điểm sau mổ



KẾT QUẢ BÀN LUẬN
u Thuờng gặp ở nam, lớn tuổi, lao động tay chân, tay thuận.

u Phương pháp điều trị bằng bảo tồn, vùi đính lại điểm bám

bằng mổ mở hoặc nội soi.

u Kết quả đính lại chỗ bám đầu dài gân cơ nhị đầu bằng vis 

chẹn có kết quả tương đối tốt, giúp bệnh nhân giảm được

triệu chứng đau, phục hồi khả năng lao động và cải thiện

về thẩm mỹ so với điều trị bảo tồn.

u Về kĩ thuật thì mổ mở thì ít đòi hỏi về mặt kĩ thuật, giảm chi 

phí hơn so với mổ nội soi.



KẾT LUẬN 

Phẫu thuật đính lại chỗ bám đâu dài bằng

phẫu thuật mở vùi đính lại chỗ bám đơn giản,

dễ thực hiện, không cần kĩ thuật nhiều. Bên

cạnh đó kết quả phục hồi giảm triệu chứng,

tăng sức mạnh cơ và thẩm mỹ có kết quả tốt.



Bệnh
nhân

nam 55 
tuổi, đứt
đầu dài
gân cơ
nhị đầu
bên phải



Bệnh nhân nam 62 tuổi
đứt đầu dài gân cơ nhị đầu bên phải



CÁM ƠN QUÝ THẦY
VÀ QUÝ ĐỒNG NGHIỆP

ĐÃ THEO DÕI


