


ĐẶT VẤN ĐỀ
- Liệt thần kinh mác chung là loại tổn thương do
nhiều nguyên nhân khác nhau.
-Tổn thương thần kinh mác chung gây biến dạng
bàn chân rớt ảnh hưởng nhiều đến chức năng vận
động, lao động và sinh hoạt của bệnh nhân.
-Đa phần biến chứng bàn chân rớt đều không tự hồi
phục nên phẫu thuật chỉnh hình để điều trị bàn chân
rớt là rất quan trọng và cần thiết.



ĐẶT VẤN ĐỀ
- Năm 1933, tác giả Ober chuyển gân chày sau 

vòng qua xương chày dưới da đến đính vào nền 
xương bàn III. 

- Năm 1954, Watkins mô tả phương pháp chuyển 
gân chày sau tương tự nhưng đường đi chuyển 
qua màng gian cốt. 

- Năm 1991, Phẫu thuật chuyển gân cơ chày sau cải 
biên (Bridle Procedure) được mô tả bởi Mc Call 
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- Trung tâm CTCH– Bỏng, BVĐK tỉnh
Khánh Hòa đang dần hoàn thiện và phát
triển về kỹ thuật vi phẫu, chuyển gân
phục hồi tổn thương thần kinh ngoại biên
dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của Cố BS.
Võ Văn Châu từ năm 2004 và TS.BS
Phan Đức Minh Mẫn và các BS của BV
CTCH TP. Hồ Chí Minh.



BS. VÕ VĂN CHÂU – TẠI BV KHÁNH HOÀ 2004 - 2013



- Chúng tôi cũng đã thực hiện thành công
nhiều trường hợp chuyển gân phục hồi tổn
thương thần kinh ngoại biên
- 2 trường hợp tổn thương thần kinh mác
chung được thực hiên theo phương pháp
chuyển gân chày sau cải biên



BÁO CÁO CA LÂM SÀNG
Bệnh án 1: Nguyễn Trí N.
Giới: nam Năm sinh: 1970
Nghề nghiệp: Bác sĩ
Địa chỉ: Nha Trang – Khánh Hòa



- Bệnh nhân bị tai nạn giai thông vào viện
10/10/2019 với chẩn đoán Trật khớp gối Trái/ 
Liệt thần kinh mác chung chân Trái

- Bệnh nhân được nắn trật, cho mang nẹp
Zimmer.

- Sau 3 tuần bệnh nhân mổ tái tạo đa dây chằng tại
TP. Hồ Chí Minh
- Tháng 5/2020 (sau chấn thương 7 tháng) bệnh
nhân được mổ chuyển gân chày sau cải biên.









- Tháng 06/2021, bệnh nhân được mổ thay khớp gối 
toàn phần chuôi dài có bản lề do các chuyên gia BV 
CTCH TP. Hồ Chí Minh thực hiện tại BV Khánh 
Hòa thông qua đề án chuyển giao kỹ thuật.



- Sau đó bệnh nhân được tập VLTL- PHCN
Kết quả: rất tốt gập lưng 100, gập lòng 400, cải thiện 
dáng đi rõ, có phục hồi cảm giác





BÁO CÁO CA LÂM SÀNG
Bệnh án 2: Trương Út B.
Giới: nam Năm sinh: 1991
Nghề nghiệp: Lao động tự do
Địa chỉ: Sóc Trăng



- Bệnh nhân bị tai nạn giai thông vào viện 
27/08/2020 với chẩn đoán vết thương phức tạp 
vùng cẳng chân Trái đứt mất đoạn thần kinh mác 
chung bên Trái.
- Bệnh nhân được điều trị cắt lọc, chăm sóc vết 
thương ổn định cho xuất viện.



- Sau 4 tháng, bệnh nhân được phẫu thuật chuyển
gân chày sau cải biên
- Sau mổ:
+ Bó bột cẳng bàn chân, cổ chân gập lưng tối đa 4 
tuần
+ Thay thế nẹp bột cẳng bàn chân đến 8 tuần, đi
chống chân vào tháng thứ 3 sau mổ.
- Kết quả: Tốt gập lưng 50, gập lòng 300, cải thiện
dáng đi rõ.









BÀN LUẬN
- Biến dạng bàn chân rớt do nhiều nguyên nhân 
khác nhau gây ra, thường gặp nhất là do tổn 
thương thần kinh mác chung. 
- Nguyên tắc xử trí, cần điều trị tổn thương thần 
kinh trước,
+ Sau 6 tháng sẽ tiến hành phẫu thuật chuyển 
gân nếu không hồi phục
+ Đối với những tổn thương trong thời gian dài 
gây biến dạng xương vùng cổ bàn chân thì cần 
chỉnh biến dạng xương trước.



ĐƯỜNG ĐI CỦA GÂN CHÀY SAU
+ Đường dưới da có thể gây mất thẩm mỹ, thiếu 
gân và lật ngửa bàn chân, 
+ Đường đi qua màng gian cốt sẽ sinh lý hơn tuy 
nhiên có thể gây dính, tổn thương mạch máu. 
Nghiên cứu của Goh và cộng sự cho thấy đường đi 
qua màng gian cốt hiệu quả hơn trong gập lưng bàn 
chân về mặt cơ sinh học.



- Cân bằng lực và cách cố định bằng vít sinh học 
trong chuyển gân chày sau cải biên giúp:
+ Cố định gân chắc chắn, dễ lành
+ Giảm thời gian bất động trở lại hoạt động sớm
(Bất động sau mổ 8 tuần)
* Nguyễn Văn Tín (2008), CĐN 6 tuần + bó bột 4 
tuần.
* Phan Vĩnh Sơn (2014), bó bột 8 tuần + nẹp đến 
12 tuần.

KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH GÂN



KẾT LUẬN
- Phẫu thuật chuyển gân cơ chày sau cải biên qua 
màng gian cốt, xuyên qua gân cơ chày trước và gân 
cơ mác dài, cố định vào xương chêm giữa bằng vít 
sinh học có hiệu quả trong điều trị biến dạng bàn 
chân rớt do tổn thương thần kinh mác chung.
- Sau nối cổ chân vững, cân bằng về lực tốt thời 
gian bất động ngắn và trở lại sinh hoạt sớm hơn.
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