
TRẬT GÂN CHÀY SAU
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

Trần Đức Tài , Lê Trung Hiếu,  Nguyễn Đức Thọ



ĐẶT VẤN ĐỀ
• Trật gân chày sau là một tình trạng bệnh lí

hiếm gặp.
• Điều trị bảo tồn cho kết quả không tốt bằng
phẫu thuật .

• Khai thác bệnh sử, thăm khám LS kết hợp các
phương pháp CĐHA giúp tránh bỏ sót tổn
thương. 



ĐẶT VẤN ĐỀ

• Được mô tả lần đầu tiên vào năm 1874 bởi tác giả
Martius.

• 61 trường hợp được báo cáo trong y văn thế giới
và chưa có ca lâm sàng nào được mô tả ở Việt
Nam.

• Theo các tác giả thì điều trị phẫu thuật đem lại kết
quả tốt hơn so với điều trị bảo tồn .



CA LÂM SÀNG

• BN nam, 21 tuổi, không ghi nhận tiền sử bất
thường. 

• BN bị tai nạn giao thông ngã xe máy, đập chân P 
xuống nền đường cứng, không rõ tư thế.

• Cổ chân P sưng nề vừa, ấn vào phía sau mắt cá
trong BN có cảm giác đau nhói.

• Sờ được một cấu trúc gồ dưới da phía trên mắt cá
trong và có thể dùng tay đẩy ra phía trước mắt cá
trong.



KHÁM LÂM SÀNG



HÌNH ẢNH MRI



HÌNH ẢNH MRI



CHẨN ĐOÁN 

TRẬT GÂN CHÀY SAU DO TNGT



HÌNH ẢNH TRONG MỔ



HÌNH ẢNH TRONG MỔ

• Chúng tôi lựa chọn phương án nắn chỉnh gân về vị
trí GP và cố định mạc hãm gân bằng 01 vít chỉ neo.



PHCN SAU PHẪU THUẬT

• Nẹp bột cẳng bàn chân tư thế trung tính trong 4 
tuần. 

• Tuần thứ 5 BN được bỏ nẹp, tập vận động cổ chân
không chịu lực, đi lại có hỗ trợ bằng nạng.

• Tuần thứ 8, BN được cho phép bỏ nạng, đi lại tải
trọng hoàn toàn. 



TÁI KHÁM SAU PHẪU THUẬT

Hình ảnh sau mổ. 

PT: Gân chày sau. FHL: Gân gấp ngón cái dài. FDL: Gân gấp các ngón chân dài. 

PT
FHL FDL



TÁI KHÁM SAU PHẪU THUẬT



TÁI KHÁM SAU PHẪU THUẬT



BÀN LUẬN

• Trật gân chày sau là một bệnh lí rất hiếm gặp. 

• Thường bị bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm.

® ĐƯA RA CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ SAI



GIẢI PHẪU HỌC



GIẢI PHẪU HỌC

Kích thước của rãnh sau mắt cá trong

Soler RR, FJ GC. Traumatic dislocation of the tibialis posterior tendon at the ankle level. The 
Journal of trauma. 1986;26(11):1049-52.



CHẨN ĐOÁN

• Cơ chế chấn thương.

• Thăm khám lâm sàng.

• Hình ảnh học: Xquang, siêu âm, CT-scan, MRI.



CHẨN ĐOÁN

Lohrer H, Nauck T. Posterior tibial tendon dislocation: a systematic review of the 
literature and presentation of a case. British journal of sports medicine. 2010;44(6):398-
406.



PHÂN LOẠI
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giữ gân
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chày
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Prato N, Abello E, Martinoli C, Derchi L, Bianchi S. Sonography of posterior tibialis tendon 
dislocation. Journal of ultrasound in medicine. 2004;23(5):701-5.



BÀN LUẬN

ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN??

Ouzounian TJ, Myerson MS. Dislocation of the posterior tibial tendon. Foot & ankle. 
1992;13(4):215-9.



BÀN LUẬN

ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN??

Sakakibara, Y., Kura, H., Teramoto, A., & Yamashita, T. (2018). Early surgical management of traumatic 
dislocation of the tibialis posterior tendon: a case report and review of the literature. Journal of Medical 
Case Reports, 12(1). doi:10.1186/s13256-018-1872-z



BÀN LUẬN

NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT
- Đưa gân chày sau về vị trí giải phẫu.

-Phục hồi mạc hãm cố định gân.



BÀN LUẬN
Kĩ thuật Số lượng

Tái tạo mạc giữ gân gấp 21

Khâu đính vào màng xương 3

Khâu đính bằng chốt neo 4

Khâu đính vào xương 2

Lật ngược vạt màng xương 4

Dùng vạt gân gót 2

Dùng vạt dây chằng delta 1

Trượt mắt cá trong 5

Khâu nối mạc giữ gân gấp 16

Làm sâu rãnh mắt cá trong phối hợp với tái tạo

hoặc khâu mạc giữ gân gấp

9

Phẫu thuật không đặc hiệu 2

Giải áp, để mặc gân chày sau trật 1

Thống kê các phương pháp phẫu thuật điều trị trật gân chày sau (61  BN)
Lohrer H, Nauck T. Posterior tibial tendon dislocation: a systematic review of the 

literature and presentation of a case. British journal of sports medicine. 2010;44(6):398-
406.



BÀN LUẬN

Chúng tôi lựa chọn phương pháp dùng vít chỉ neo vì
sợi chỉ chắc chắn, đồng thời có thể dùng sợi chỉ để
khâu tăng cường lại mạc hãm gân gấp.

BN này chúng tôi không lựa chọn làm sâu rãnh mắt
cá trong vì BN chấn thương mới, khi đưa gân chày
sau về và cố định tạm thời mạc hãm gân gấp cho cử
động gấp duỗi gân không trật lại



KIẾN NGHỊ

Số liệu nghiên cứu còn ít, cần thêm các nghiên cứu
số lượng nhiều hơn và so sánh các phương pháp để
tìm ra phương án điều trị tối ưu nhất.



KẾT LUẬN

• Trật gân chày sau là một bệnh lí hiếm gặp. 
• Cần nghĩ đến tổn thương này với các trường hợp

đau cổ chân mặt trong cấp và mạn tính mà hình ảnh
Xquang bình thường. 

• Cơ chế chấn thương, thăm khám LS và các phương
pháp CĐHA là có ý nghĩa quan trọng. 

• Phẫu thuật đưa gân chày sau về vị trí giải phẫu, khâu
đính lại mạc giữ gân gấp là kĩ thuật đơn giản và đem
lại hiệu quả cao, giúp phục hồi lại chức năng khớp cổ
chân.
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