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§ Labosky thấy rằng trong liệt TKQ cao, lực nắm
giảm đi 77%.

§ Theo Boyes, khi cổ tay gấp tối đa, lực nắm chỉ
còn 25%.

§ 10 – 20 % tổn thương thần kinh quay không hồi
phục => chuyển gân.
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Đánh giá kết quả điều trị liệt vận động thần
kinh quay không hồi phục bằng phương pháp
chuyển gân Merle ‘D Aubigne cải biên.
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vphương pháp Merle d’Aubigne: 
ü Cơ sấp tròn => cơ duỗi cổ tay quay ngắn, dài.
ü Cơ gấp cổ tay trụ => cơ duỗi các ngón dài và duỗi ngón 

cái dài.
ü cơ gan tay dài => cơ dạng dài, duỗi ngắn ngón I.

vĐộ dài co cơ của cơ duỗi cổ tay quay dài nhỏ hơn cơ
duỗi cổ tay quay ngắn

vCơ gấp cổ tay trụ: quan trọng nhất, mạnh nhất => 
trục cơ năng.

=> biến dạng nghiêng quay khớp cổ tay.
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Phương pháp chuyển gân Merle d’ Aubigne cải biên: 
Cơ sấp tròn => cơ duỗi cổ tay quay ngắn.
Cơ gập cổ tay quay => duỗi chung các ngón và duỗi ngón cái dài.
Cơ gan tay dài => dạng dài, duỗi ngắn ngón I 6

TÁC GIẢ DUỖI CỔ TAY DUỖI CÁC NGÓN DUỖI NGÓN CÁI DẠNG NGÓN 
CÁI

Duỗi cổ tay 
quay ngắn

Duỗi cổ 
tay quay 
dài

Duỗi các ngón dài Duỗi ngón cái dài Duỗi
ngắn

Dạng dài

Merle d’ 
Aubigne, 
1949

Sấp tròn Sấp tròn Gấp cổ tay trụ Gấp cổ tay trụ Gan tay 
dài

Gan tay
dài

Brooks, 1984 Sấp tròn Gấp cổ tay trụ/ quay Gấp cổ tay trụ/ quay Gan tay
dài

Dunnet, 1995 Sấp tròn Gấp cổ tay trụ/ quay Gấp cổ tay trụ/ quay Gan tay
dài

Kruft, 1997 Sấp tròn Sấp tròn Gấp cổ tay trụ Gấp cổ tay trụ Gan tay 
dài

Gan tay
dài

Altintas, 2009 Sấp tròn Gấp cổ tay trụ/ quay Gấp cổ tay trụ/ quay Gan tay
dài

Gan tay
dài



ĐỐI TƯỢNG:
Bệnh nhân >16 tuổi, thời gian từ 01/2017 đến hết 03/2019.

TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN BN:
BN được chẩn đoán xác định tổn thương liệt TKQ không hồi
phục hoặc tiên lượng không thể hồi phục, có chỉ định chuyển gân
khi:
§ Trên 6 tháng nhưng không có dấu hiệu phục hồi.
§ Tổn thương phần mềm rộng và bụng cơ, sẹo xấu trên đường đi

của dây TKQ mà tiên lượng không thể nối ghép phục hồi TK.

7



TIÊU CHUẨN LOẠI TRỪ KHỎI NGHIÊN CỨU

§ Không có cơ gan tay dài.
§ Tổn thương TK trụ và TK giữa.
§ Tổn thương các cơ được lựa chọn làm cơ động lực.
§ Có sức cơ từ 3 điểm trở xuống.
§ Cứng các khớp vùng cổ tay và bàn tay. 
§ Các tổn thương xương chưa liền tốt, màng liên cốt bị vôi hoá, khe liên

cốt bị hẹp.
§ Các KHPM hoặc sẹo xấu trên đường đi của gân và khớp chưa được 

được sửa chữa.
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt dọc.
Số liệu thu thập: bảng thu thập số liệu.
Phân tích kết quả và kiểm định thống kê: Stata 14.0.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:
KẾT QUẢ GẦN: nhiễm trùng, rò, dính gân, tuột mối nối…
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KẾT QUẢ XA: 
Căn cứ vào 5 chỉ tiêu theo phân loại của Tajima:

ü Mức độ phục hồi biên độ vận động các khớp
ü Mức độ biến dạng nghiêng quay khớp cổ tay
ü Sự phục hồi lực nắm (so sánh với bên lành)
ü Đánh giá sự phục hồi chức năng chung
ü Mức độ hài lòng của BN về kết quả phẫu thuật.
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KỸ THUẬT MỔ:

Bộc lộ gân cơ gấp cổ tay quay và gan tay dài
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Bộc lộ gân cơ sấp tròn:
Cẳng tay tư thế trung tính, đường rạch da dài khoảng
6 cm mặt trước ngoài cẳng tay.
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Bộc lộ các gân cơ duỗi các ngón, duỗi ngón cái dài:
Đường rạch da hình sin giữa mặt sau khớp cổ tay.
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Kỹ thuật khâu gân Pulvertaft
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Khâu gân cơ sấp tròn vào gân duỗi cổ tay quay ngắn.
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Khâu gân cơ gấp cổ tay quay vào cơ duỗi chung các
ngón và duỗi ngón cái dài.
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Khâu gân cơ gan tay dài vào gân dạng dài, duỗi ngắn
ngón I.
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Đặt nẹp bột tư thế khớp cổ tay duỗi 40°, khớp bàn
ngón duỗi, ngón I duỗi và giạng tối đa.
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SĂN SÓC SAU MỔ: thay băng, cắt chỉ, giữ bột 5
tuần.
TẬP VẬN ĐỘNG SAU MỔ:
4 tuần đầu: co cơ trong bột, vận động thụ động.
Tuần 5: bỏ bất động và tập vận động chủ động.
Tuần 6: vận động chủ động và thụ động, cường độ
tăng dần.
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THUỐC SAU MỔ:
Chống nhiễm trùng: kháng sinh
Giảm đau: Kháng viêm NSAID (arcoxia, ….),  
chống phù nề
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1. VỊ TRÍ TỔN THƯƠNG:
Tỷ lệ liệt TKQ/ liệt TKLCS: 16/17
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Tác giả Tỷ lệ liệt TKQ/ liệt TKLCS

Tsuge K.[125] 20/7

Kruft s.[78] 30/13

Ishida O.[70] 12/9

Al- Qattan M.M.[16] 12/3

Sharma Y. K.[114] 12/13

Phạm Hoàng Lai[4] 36/36

Chúng tôi 16/17
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2. TAY BỊ TỔN THƯƠNG:
Tay P/ tay T: 17/16.

Tác giả Tay P/ tay T

Dunnet W. J.[53] 17/5

Skoll P. J.[116] 13/9

Ishida O.[70] 13/8

Al- Qattan M.M.[16] 8/7

Chúng tôi 17/16



3. XỬ TRÍ KỲ ĐẦU SAU TỔN THƯƠNG:
v Cắt lọc và khâu vết thương hoặc KHX: 23/33 (69,7%).
v Kiểm tra và xử trí tổn thương thần kinh: 9/33 (27,3%)
§ Phạm Hoàng Lai[4]: 66/72= 91,7% không có xử trí thần kinh kỳ đầu.
§ Al- Qattan M.M.[16]: tất cả đều không có xử trí thần kinh kỳ đầu.
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4. THỜI ĐIỂM TIẾN HÀNH PHẪU THUẬT CHUYỂN GÂN
v Thời gian trung bình: 7,8 ± 10,8 tháng, dài nhất là 60 tháng và ngắn

nhất là 4 tháng.
v Phạm Hoàng Lai[4]:17,9 tháng cho liệt TKLCS và 27,4 tháng cho liệt

TKQ.
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Tác giả Thời gian trung bình từ lúc bị

thương đến khi chuyển gân (tháng)

Ropars M.[101] 27

Kruft S.[78] 21,6

Ishida O.[70] 17

Altintas A. A.[19] 6

Al- Qattan M. M.[16] 11

Sharma [114] 9

Chúng tôi 7,8



5. PHỤC HỒI DUỖI KHỚP CỔ TAY
Biên độ duỗi cổ tay khi khớp bàn ngón gấp: 42,6° ± 14,8 °.
Biên độ duỗi cổ tay khi duỗi khớp bàn ngón:34,8° ± 15,8 °.
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Tác giả Duỗi cổ tay Gập cổ tay

Ropars M.[101] 380 350

Altintas A. A.[19] 440 ± 60 490 ± 100

Ishida O.[70] 540 420

Al - Qattan M. 
M.[16]

450 350

Phạm Hoàng Lai[4] 39,40 ± 17,60 47,80 ± 20,60

Chúng tôi 42,60 ± 14,80 48,6° ± 14,9



6. PHỤC HỒI DUỖI CÁC NGÓN

v Biên độ duỗi khớp bàn ngón: 15,1° ± 7,1°. 
v Phạm Hoàng Lai[4] là 9,7° ± 2°. 
v Altintas A. A.[19]: 50 ± 50. 
v Al- Qattan M. M.[16]: thiếu 40. 
v Ishida O.[70]: 50. (cổ tay duỗi 30 0)
v Dunnet W. J.[53]: 22% BN > 1700. 
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7. NGHIÊNG QUAY KHỚP CỔ TAY:

v Không biến dạng nghiêng quay: chúng tôi, Phạm
Hoàng Lai[4], Al- Qattan M. M.[16]

v Ishida O.[70]: 3/21 BN.

v Ropars M. và cs[101]: ¾ biến dạng nghiêng quay (n=4)
v Altintas A. A.[19] nghiêng quay trung bình: 190 ± 60. 
v Shamar Y. K.[114] : TKLCS (13 BN) nghiêng quay trung

bình là 140.
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8. PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG NGÓN I
Điểm Kapanji trung bình đạt được là 8,4 ± 1,2.
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Tác giả Biên độ dạng ngón I trung

bình

Al - Qattan M. M.[16] 55°

Altintas A. A.[19] 46° ± 10°

Shamar Y. K.[114] 44°

Phạm Hoàng Lai[4] 58,6° ± 8,4°

Chúng tôi 55,3° ± 7,4°



9. MỨC ĐỘ PHỤC HỒI LỰC NẮM:

§ Lực nắm trung bình: 65,4%. 
§ Phạm Hoàng Lai[4] là 70%.
§ Al – Qattan M. M.[16]: 46%. 
§ Ishida O. và Ikuta Y.[70]: 63%. 
§ Altintas A. A.[19]: 51%.
§ Skoll và cs[116]: liệt TKQ 52%, liệt TKLCS 62%.
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10. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT:
§ 29/33 BN (87,8%) rất tốt, 2/33 BN (6,1%) tốt, 2/33 BN (6,1%) trung 

bình và không có kết quả kém.
§ Phạm Hoàng Lai[4] 80,3% rất tốt, 18,1% tốt, 1,6% trung bình, không

có kết quả kém.
§ Al – Qattan M. M.[16]: 80% rất tốt và 20% tốt.
§ Altintas A. A.[19]: 89% BN có thể quay lại công việc cũ.
§ Theo Shamar Y. K.[114]: 68% tốt + rất tốt, 32% khá và không có kết

quả xấu.
§ Kruft S.[78]: rất tốt (51,2%), tốt (20,9%), thỏa mãn (27,9%), không có 

kết quả kém. 95,3% thỏa mãn KQ, 90,7% nghề cũ.
§ Ropars M.[101]: (73,3%) rất tốt,  (13,3%)tốt,  (6,7%) trung bình và

(6,7%) kém.
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v Phương pháp chuyển gân Merle d’ Aubigne cải biên
cho kết quả rất tốt (87,8%) và tốt (6,1%).

vViệc sử dụng cơ sấp tròn chuyển cho cơ duỗi cổ tay
quay ngắn là hoàn toàn phù hợp. (42,60 ± 14,80)

v Sử dụng cơ gấp cổ tay quay chuyển cho cơ duỗi chung
các ngón và duỗi ngón cái dài là một cải biên hợp lý
(15,1° ± 7,1°)và không nghiêng quay khớp cổ tay. Lực
nắm: 65,4%.

31



BỆNH NHÂN 1
Họ tên: Đặng Thế T., nam, sinh năm: 1996
Số hồ sơ: 716vp/19
Nghề nghiệp: buôn bán
Nhập viện ngày: 11/04/2019
Địa chỉ: Sóc Trăng.
Bệnh sử: bệnh nhân khai trên 1 năm bị tai nạn giao thông
tại Hậu Giang => bệnh viện Cần Thơ mổ kết hợp xương => 
không duỗi được cổ tay và các ngón tay P => bv CTCH.
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EMG: tổn thương hoàn toàn TKQ Phải.
Chẩn đoán: tổn thương hoàn toàn TKQ Phải > 1 năm/ gãy
xương cánh tay P đã KHX ở tuyến trước.
Hình ảnh khám trước mổ:
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Sau mổ 3 tuần:
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HÌNH ẢNH SAU MỔ 6 THÁNG
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BỆNH NHÂN 2
Họ tên: Nguyễn Ngọc L., nam, sinh năm: 1987
Số hồ sơ: 1101VP/17
Nghề nghiệp: bảo vệ
Nhập viện ngày: 07/07/2017
Địa chỉ: Thới Lai, Cần Thơ.
Bệnh sử: bệnh nhân khai khoảng 6 tháng bị chém vào cẳng
tay P => bệnh viện quận Bình Tân mổ nối gân => không
duỗi được các ngón tay T => bv CTCH.
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EMG: tổn thương hoàn toàn tk liên cốt sau phải.
Chẩn đoán: tổn thương hoàn toàn tk LCS Phải 6 tháng/ vt
1/3 T cẳng tay P đã khâu nối ở tuyến trước.
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BỆNH NHÂN 3
Họ tên: Võ Văn H., nam, sinh năm: 1979
Số hồ sơ: 1880VP/18
Nghề nghiệp: công nhân
Nhập viện ngày: 07/07/2017
Địa chỉ: Đức Hòa, Long An.
Bệnh sử: bệnh nhân khai khoảng 8 tháng đang làm việc tại Bình
Dương bị kiếng rớt cắt vào tay P => bv địa phương sơ cứu => bv
CTCH mổ nối gân, thần kinh => mất duỗi cổ tay và các ngón tay P
=> bv CTCH.
EMG: tổn thương hoàn toàn thần kinh quay và thần kinh liên cốt
sau Phải.
Chẩn đoán: Tổn thương thần kinh liên cốt sau, thần kinh quay tay
P 4 tháng không hồi phục.
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Hình ảnh khám trước mổ:
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HÌNH ẢNH SAU MỔ:
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