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CA LÂM SÀNG
§ Bênh nhân nữ, 20 tuổi, nhập viện vì mất duỗi ngón cái tay P.
§ Cách nhập viện 1 tháng, bệnh nhân được chẩn đoán ngón tay cò súng và

được phẫu thuật cắt A1 qua da.
§ Sau 3 tuần, bệnh nhân thấy đau mất duỗi ngón cái và được chuyển BV CTCH.
§ Tình trạng lúc nhập viện: Đau, mất duỗi ngón cái,
§ Khám ngón cái tay P: Mất gấp duỗi thụ động, chủ động khớp liên đốt và bàn

đốt; vẹo ngoài đốt xa, không dị cảm, đầu ngón hồng.



CA LÂM SÀNG

Chẩn đoán: Biến chứng dây cung, dính gân gấp ngón cái tay P sau phẫu thuật giải phóng ngón tay cò súng qua da





Hình 4: Sau mổ 3 tháng



Sau mổ 3 tháng



Hình 6: Rách dây chằng bên trụ

Hình 7: Tái tạo ròng rọc Av, A2

Hình 5: Phẫu thuật tái tạo rọng rọc lần 2



Hình 8: Sau mổ lần 2 một năm



Thang điểm MHQ
Chức năng tổng thể bàn tay 95
Hoạt động thường ngày 95
Công việc 80
Đau 90 (10)
Thẩm mỹ 87,5
Sự hài lòng 91,67



BÀN LUẬN
1. Tại sao lại giảm chức năng ngón cái sau phẫu thuật thứ 1?

- Biến chứng dây cung.

- Dính gân.

2. Nguyên nhân làm giảm chức năng ngón cái ở lần mổ thứ 2?

- Biến chứng dây cung, 

- Mất vững khớp liên đốt và khớp bàn đốt.

3. Làm sao để hạn chế biến chứng?

- Mổ hở vs Cắt qua da (PTV kinh nghiệm, Hạn chế cắt RR A1 qua da ngón cái)

4. Nên lựa chọn lấy gân ghép nào, phương pháp tái tạo RR nào?



1. Tại sao lại giảm chức năng ngón cái sau phẫu thuật thứ 1?

- Biến chứng dây cung.
- Dính gân (Theo Matthews et al tổn thương > 3mm bao hoạt dịch gân kèm bất
động lâu tăng nguy cơ dính gân).



2. Nguyên nhân làm giảm chức năng ngón cái ở lần mổ thứ 2?

- Biến chứng dây cung, 
- Mất vững khớp liên đốt, khớp bàn đốt và khớp than bàn.

Hình 4: sau mổ 3 tháng



3. Làm sao để hạn chế biến chứng?

- Mổ hở vs Cắt qua da (PTV kinh nghiệm, Hạn chế cắt RR A1 qua da ngón
cái)

• Phải đảm bảo còn ròng rọc chéo.
• Không nên cắt ròng rọc A1 qua da ở ngón cái.



4. Nên lựa chọn lấy gân ghép nào, phương pháp tái tạo RR nào, tại sao phải
tái tạo ròng rọc lại lần 2?

• Do lần đầu lấy bán phần gân gan tay dài Hình 5: Gân gan tay dài phục hồi đường kính
sau khi lấy bán phần cách đây 3 tháng.



4. Nên lựa chọn lấy gân ghép nào, phương pháp tái tạo RR nào, tại sao phải
tái tạo ròng rọc lại lần 2?
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PHỤ LỤC







3. Tại sao đứt nhiều ròng rọc lại gây bán trật khớp liên đốt?





4. Có nên giải phóng ngón tay bật ngón cái qua da? Tại sao?



PHỤ LỤC



PHỤ LỤC



PHỤ LỤC
Risk factors for adhesion formation
Matthews et al.3 noted that the tendon injury itself 
was not the sole stimulus for the development of 
adhesions. When flexor tendons were severed, the 
ends retracted and became rounded, lying freely 
within the sheath with no adhesions. Similarly, 
immobilization itself did not lead to an adhesive 
response from the digital sheath. However, excision 
of the synovial sheath followed by immobilization 
most frequently resulted in adhesive response. Also, 
greater degrees of trauma to the synovial sheath 
and gaps of 3 mm or more have been related to 
increased adhesion formation.3,11











MỞ ĐẦU
Ngón tay bật là một bệnh phổ biến ở thế giới và Việt Nam.

Phẫu thuật giải phóng ngón tay bật qua da được thực hiện ngày càng nhiều.
Biến chứng nặng như đứt đa ròng rọc gây hiệu ứng dây cung kèm bán trật
khớp liên đốt là hiếm gặp và cần được quan tâm.

Phẫu thuật tái tạo ròng rọc được chỉ định khi ngón tay có dấu dung cung và
ảnh hưởng đến chức năng của bàn tay.









Doyle and Blythe2 concluded that the oblique pulley was the most important pulley 
in the thumb to prevent bowstringing of the flexor tendon.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210491712000462
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/flexor-tendon

