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1 Introduction
Giới thiệu
When we analyze a potential brain tumor, there are many questions that need to be answered.
Since different tumors occur in different age groups we first of all need to know the age of the patient.
Next we need to know where the lesion is located - is it intra- or extra-axial and in what anatomical
compartment does it lie?
Is it located in the sellar or pontocerebellar region for example?
Is it a solitary mass or is there multi-focal disease?
Khi phân tích khối u não tiềm ẩn, có rất nhiều câu hỏi cần được trả lời.
Vì các khối u khác nhau xảy ra ở các nhóm tuổi khác nhau, trước tiên chúng ta cần biết tuổi của bệnh nhân.
Tiếp theo, chúng ta cần phải biết vị trí của thương tổn đó - nó nằm trong hoặc ngoài trục và trong khoang giải
phẫu nào?
Có phải nó nằm ở hố yên hay vùng cầu tiểu não hay không?
Có phải nó là một khối đơn độc hay là có nhiều ổ không?
On CT and MR we look for tissue characteristics like calcifications, fat, cystic components, contrast
enhancement and signal intensity on T1WI, T2WI and DWI.
Most brain tumors are of low signal intensity on T1WI and high on T2WI.
Therefore high signal intensity on T1WI or low signal on T2WI can be an important clue to the diagnosis.
Finally we have to consider the possibility that we are dealing with a lesion that simulates a tumor - like an
abscess, MS-plaque, vascular malformation, aneurysm or an infarct with luxury perfusion.
Trên CT và MR, chúng ta tìm các đặc tính của mô như vôi hóa, chất béo, thành phần nang, tăng cường độ
tương phản và cường độ tín hiệu trên T1WI, T2WI và DWI.
Hầu hết các khối u não có cường độ tín hiệu thấp trên T1WI và cao trên T2WI.
Do đó tín hiệu cường độ cao trên T1WI hoặc tín hiệu thấp trên T2WI có thể là một đầu mối quan trọng để
chẩn đoán.
Cuối cùng chúng ta phải xem xét khả năng chúng ta đang phải đối phó với một tổn thương giả khối u - giống
như áp xe, mảng xơ cứng củ, dị dạng mạch, phình mạch hoặc nhồi máu với sự tưới máu đa dạng.
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Incidence of CNS tumors
Tần suất khối u thần kinh trung ương
Roughly one-third of CNS tumors are metastatic lesions, one third are gliomas and one-third is of non-glial
origin.
Khoảng 1/3 khối u của hệ thần kinh trung ương là các tổn thương di căn, một phần ba là gliomas (u thần kinh
đệm) và một phần ba là không có nguồn gốc thần kinh.
Glioma is a non-specific term indicating that the tumor originates from glial cells like astrocytes,
oligodendrocytes, ependymal and choroid plexus cells.
Glioma là một thuật ngữ không chuyên biệt chỉ ra rằng khối u bắt nguồn từ các tế bào thần kinh đệm như tế
bào hình sao, các tế bào đệm ít nhánh, tế bào màng nội tủy và tế bào đám rối màng mạch.
Astrocytoma is the most common glioma and can be subdivided into the low-grade pilocytic type, the
intermediate anaplastic type and the high grade malignant glioblastoma multiforme (GBM).
U sao bào là u thần kinh đệm (glioma) phổ biến nhất và có thể được chia thành các loại như độ thấp type tóc
(u sao bào lông), độ trung bình type thoái sản và độ cao ác tính như u nguyên bào thần kinh đệm đa dạng
(GBM).
GBM is the most common type (50% of all astrocytomas).
GBM là loại phổ biến nhất (50% của tất cả các tế bào hình sao).
The non-glial cell tumors are a large heterogenous group of tumors of which meningioma is the most
common.
Khối u không phải glial là một khối u lớn không đồng nhất, trong đó u màng não là phổ biến nhất.
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Age distribution
Phân bố độ tuổi
The age of the patient is an important factor for the differential diagnosis.
Specific tumors occur under the age of 2, like choroid plexus papillomas, anaplastic astrocytomas and
teratomas.
Tuổi của bệnh nhân là một yếu tố quan trọng để chẩn đoán phân biệt.
Các khối u đặc biệt xảy ra dưới 2 tuổi, như u đám rối màng mạch, u sao bào thoái triển và u quái.
In the first decade medulloblastomas, astrocytomas, ependymomas, craniopharyngeomas and gliomas are
most common, while metastases are very rare.
When they do occur at this age, metastases of a neuroblastoma are the most frequent.
In adults about 50% of all CNS lesions are metastases.
Trong thập kỷ đầu tiên u nguyên bào tủy, u sao bào, u màng nội tủy, u sọ hầu và gliomas là phổ biến nhất,
trong khi di căn là rất hiếm.
Khi chúng xảy ra ở tuổi này, di căn của u nguyên bào thần kinh là phổ biến nhất.
Ở người lớn, khoảng 50% các tổn thương hệ thần kinh trung ương là di căn.
Other common tumors in adults are astrocytomas, glioblastoma multiforme, meningiomas,
oligodendrogliomas, pituitary adenomas and schwannomas.
Astrocytomas occur at any age, but glioblastoma multiforme is mostly seen in older people.
Các khối u phổ biến khác ở người lớn là u sao bào, u nguyên bào thần kinh đa dạng, u màng não, u tế bào ít
nhánh, u tuyến yên và u tế bào schwann (còn gọi là u bao dây thần kinh hoặc u thần kinh đệm ngoại biên)
U sao bào xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng u nguyên bào thần kinh đệm đa dạng thường thấy ở người cao tuổi.
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Although cancer is rare in children, brain tumors are the most common type of childhood cancer after
leukemia and lymphoma.
Most of the tumors in children are located infratentorially.
The most common supra- and infratentorial tumors are listed in the table below.
Mặc dù ung thư hiếm gặp ở trẻ em, khối u não là loại phổ biến nhất của ung thư ở trẻ em sau khi bị bệnh ung
thư bạch cầu và ung thư hạch bạch huyết.
Hầu hết các khối u ở trẻ em đều nằm ở dưới lều.
Các khối u phổ biến trên và dưới lều được liệt kê trong bảng bên dưới.

The most common tumors in adults are listed in the table below.
Note that metastases are by far the most common.
It is important to realize that 50% of metastases are solitary.
Các khối u phổ biến nhất ở người lớn được liệt kê trong bảng bên dưới.
Lưu ý rằng di căn là phổ biến nhất.
Điều quan trọng là phải nhận ra rằng 50% di căn là đơn độc.
Particularly in the posterior fossa, metastases should be in the top 3 of the differential diagnostic list.
Đặc biệt là ở hố sau, di căn nên nằm trong top 3 của danh sách chẩn đoán phân biệt.
Hemangioblastoma is an uncommon tumor, but it is the most common primary intra-axial tumor in the adult.
Supratentorially, metastases are also the most common tumors, followed by gliomas.
U nguyên bào máu là một khối u không phổ biến, nhưng nó là khối u nguyên phát trong trục phổ biến nhất ở
người trưởng thành.
Ở trên lều, di căn cũng là khối u phổ biến nhất, tiếp theo là gliomas.
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2 Tumor spread
Sự lan rộng của khối u
Intra versus Extra-axial
Trong trục so với ngoài trục
When we study an intracranial mass, the first thing we want to know is whether the mass lies in- or outside of
the brain.
Khi chúng ta nghiên cứu một khối trong sọ, điều đầu tiên chúng ta muốn biết là liệu khối đó nằm trong hay
ngoài não.
If it is outside the brain or extra-axial, then the lesion is not actually a brain tumor, but derived from the
lining of the brain or surrounding structures.
Nếu nó ở bên ngoài não hay ngoài trục, thì thương tổn không thực sự là một khối u não, nhưng xuất phát từ
lớp lót của não hoặc các cấu trúc xung quanh.
Eighty percent of these extra-axial lesions will be either a meningioma or a schwannoma.
On the other hand, in an adult an intra-axial tumor will be a metastasis or astrocytoma in 75% of cases.
Tám mươi phần trăm các tổn thương ngoài trục sẽ là một u màng não hoặc u bao dây thần kinh.
Mặt khác, ở người lớn, khối u trong trục sẽ là một khối u di căn hoặc u sao bào ở 75% trường hợp.
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The T2W-images show a schwannoma located in the cerebellopontine angle (CPA).
This case nicely demonstrates the typical signs of an extra-axial tumor.
Các hình ảnh T2W cho thấy một u bao dây thần kinh nằm ở góc cầu tiểu não (CPA).
Trường hợp này biểu hiện độc đáo các dấu hiệu điển hình của một khối u ngoài trục.
There is a CSF cleft (yellow arrow).
The subarachnoid vessels that run on the surface of the brain are displaced by the lesion (blue arrow).
Có một khe dịch não tủy (mũi tên màu vàng).
Các mạch máu khoang dưới nhện chạy trên bề mặt của não bị di chuyển bởi tổn thương (mũi tên xanh).
There is gray matter between the lesion and the white matter (curved red arrow).
The subarachnoid space is widened because growth of an extra-axial lesion tends to push away the brain.
Có chất xám giữa tổn thương và chất trắng (mũi tên đỏ cong).
Khoang dưới nhện được mở rộng vì sự phát triển của một tổn thương ngoài trục có khuynh hướng đẩy não.
All these signs indicate that this is a typical extra-axial tumor.
In the region of the CPA 90% of the extra-axial tumors are schwannomas.
Tất cả những dấu hiệu này chỉ ra rằng đây là một khối u ngoài trục điển hình.
Trong vùng góc cầu tiểu não, 90% các khối u ngoài trục là u bao dây thần kinh.

Schwannoma in CPA-region with typical features of an extraaxial tumor (T2WI)
Schwannoma trong vùng CPA với các đặc trưng điển hình của khối u ngoài (T2WI)
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Another sign of an extra-axial origin is a broad dural base or a dural tail of enhancement as is typically seen
in meningiomas.
This may also occur in other extra-axial tumors, but it is less common.
Một dấu hiệu khác của nguồn gốc ngoài trục là một nền màng cứng rộng hoặc một đuôi màng cứng tăng
ngấm thuốc như thường thấy trong u màng não.
Điều này cũng có thể xảy ra ở các khối u ngoài trục khác, nhưng ít gặp hơn.
Another sign of an extra-axial origin are bony changes.
Bony changes are seen in bone tumors like chondroma, chondrosarcomas and metastases.
They can also be secondary, as is seen in meningiomas and other tumors.
Một dấu hiệu khác của nguồn gốc ngoài trục là những thay đổi xương.
Thay đổi xương thể hiện ở các khối u xương như u sụn, sarcom sụn và di căn.
Chúng cũng có thể là thứ phát, như thấy trong u màng não và các khối u khác.
Below an example of a meningioma with a broad dural base and a dural tail of enhancement.
There is hyperostosis in the adjacent bone and the lesion enhances homogeneously.
Bên dưới là một ví dụ của u màng não với một nền màng cứng rộng và một đuôi màng cứng tăng ngấm
thuốc.
Có phì đại ở xương liền kề và tổn thương ngấm thuốc đồng nhất.
Extra-axial tumors are not derived from brain tissue and do not have a blood-brain-barrier, so most of them
enhance homogeneously.
Các khối u ngoài trục không bắt nguồn từ mô não và không có rào cản máu-não, vì vậy hầu hết chúng tăng
ngấm thuốc đồng nhất.

Coronal enhanced T1WI.
Meningioma with dural tail, hyperostosis of adjacent bone and homogeneous enhancement
T1W coronal tiêm thuốc tương phản.
U màng não với đuôi màng cứng, phì đại xương liền kề và ngấm thuốc đồng nhất
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The differentiation between intra-axial versus extra-axial is usually straight forward, but sometimes it can be
very difficult and imaging in multiple planes may be necessary.
Sự phân biệt giữa trong trục và ngoài trục thường là đơn giản, nhưng đôi khi nó có thể rất khó khăn và hình
ảnh trên nhiều mặt phẳng có thể cần thiết.
The tumor in the case below was thought to be a falcine meningioma, i.e. extra-axial and was presented for
surgery.
Khối u trong trường hợp ở bên dưới được cho là một khối u màng não liềm não, tức là ngoài trục và được
trình bày để phẫu thuật.
This lesion surely has the appearance of a meningioma: these tumors can be hypointense on T2 due to a
fibrocollageneous matrix or calcifications and frequently produce reactive edema in the adjacent white matter
of the brain.
Tổn thương này chắc chắn có xuất hiện u biểu mô màng não: các khối u này có thể giảm tín hiệu trên T2 do
chứa chất sợi xơ hoặc vôi hóa và thường gây ra phản ứng phù trong chất trắng kế cận của não.
However, there is gray matter on the anteromedial and posteromedial side of the lesion (red arrow).
This indicates that the lesion is intra-axial.
Tuy nhiên, có chất xám ở phía trước và sau tổn thương (mũi tên đỏ).
Điều này chỉ ra rằng tổn thương này nằm trong trục.
If the lesion was extra-axial the gray matter should have been pushed away.
This proved to be a melanoma metastasis.
Nếu tổn thương ở ngoài trục, chất xám cần được đẩy đi.
Điều này chứng tỏ là di căn u hắc tố.

Melanoma metastasis: T2WI and T1WI
U ác tính di căn: T2WI và T1WI
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Astrocytomas spread along the white matter tracts and do not respect the bounderies of the lobes.
Because of this infiltrative growth, in many cases the tumor is actually larger than can be depicted with MR.
Ependymomas of the fourth ventricle in children tend to extend through the foramen of Magendie to the
cisterna magna and through the lateral foramina of Luschka to the cerebellopontine angle (figure).
Oligodendrogliomas typically show extension to the cortex.
U sao bào lan truyền dọc theo các vết của chất trắng và không quan tâm đến ranh giới của các thùy.
Do sự phát triển xâm nhập này, trong nhiều trường hợp khối u thực sự lớn hơn có thể được mô tả với MR.
U màng nội tủy của não thất IV ở trẻ em có khuynh hướng mở rộng qua lỗ giữa Magendie tới bể lớn (cisterna
magna) và xuyên qua lỗ bên Luschka tới góc cầu tiểu não (hình vẽ).
U tế bào đệm ít nhánh điển hình cho thấy mở rộng đến vỏ não.
Subarachnoid seeding:
Hạt màng nhện:
Some tumors show subarachnoid seeding and form tumoral nodules along the brain and spinal cord.
This is seen in PNET, ependymomas, GBMs, lymphomas, oligodendrogliomas and choroid plexus
papillomas.
Một số khối u cho thấy hạt màng nhện và tạo thành các nốt u dọc theo não và tủy sống.
Điều này được thấy trong PNET (u thần kinh bì nguyên thủy), u màng nội tủy, GBMs (u nguyên bào đệm đa
hình), lymphomas, u tế bào đệm ít nhánh và u đám rối màng mạch.
Primitive neuroectodermal tumours (PNET) form a rare group of tumors, which develop from primitive or
undifferentiated nerve cells.
These include medulloblastomas and pineoblastomas.
Các khối u thần kinh bì nguyên thủy (PNET) hình thành nên một nhóm các khối u hiếm gặp, phát triển từ các
tế bào thần kinh nguyên thủy hoặc tế bào thần kinh chưa biệt hóa.
Chúng bao gồm u nguyên bào tủy và u nguyên bào tuyến tùng.

Ependymoma with extension to the prepontine area (blue arrows) and into the foramen magnum (red arrow).
U màng nội tủy với phần mở rộng đến vùng cầu não (mũi tên màu xanh) và vào lỗ lớn (mũi tên đỏ).
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One of the most important roles of imaging is to assess the extent of a tumor.
This is shown in the case below in a patient who presented with multiple cranial nerve abnormalities.
On the images we see an extra-axial tumor in the region of the left cavernous sinus.
There is homogeneous enhancement with a broad dural tail.
This is typical for a meningioma.
Một trong những vai trò quan trọng nhất của hình ảnh là đánh giá mức độ khối u.
Điều này được thể hiện trong trường hợp ở bên dưới của một bệnh nhân có nhiều bất thường thần kinh sọ.
Trên các hình ảnh chúng ta thấy khối u ngoài trục vùng xoang hang bên trái.
Có sự ngấm thuốc đồng nhất với đuôi màng cứng rộng.
Đây là một điển hình của một u màng não.
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Only by studying all the images we do appreciate that the actual extent of the tumor is greater than expected.
The tumor is situated in the pterygopalatine fossa and extends into the orbit.
It also spreads anteriorly into the middle cranial fossa
Chỉ bằng cách nghiên cứu tất cả các hình ảnh chúng ta đánh giá thực tế kích thước khối u lớn hơn mong đợi.
Khối u nằm trong hố chân bướm khẩu cái và kéo dài tới ổ mắt.
Nó cũng lan ra phía trước vào trong khoang sọ giữa
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Another important consideration is the effect on the surrounding structures.
Primary brain tumors are derived from brain cells and often have less mass effect for their size than you
would expect, due to their infiltrative growth.
Một cân nhắc quan trọng khác là ảnh hưởng đến các cấu trúc xung quanh.
Các khối u não nguyên phát xuất phát từ các tế bào não và thường có ít ảnh hưởng đến kích cỡ của chúng
hơn bạn mong đợi, do sự phát triển xâm nhập của chúng.
This is not the case with metastases and extra-axial tumors like meningiomas or schwannomas, which have
more mass effect due to their expansive growth.
Below is an image of a diffusely infiltrating intra-axial tumor occupying most of the right hemisphere with
only a minimal mass effect.
Đây không phải là trường hợp di căn và các khối u ngoài trục như u màng não hoặc u bao dây thần kinh, các
khối này có ảnh hưởng lớn hơn do sự phát triển rộng lớn của chúng.
Phía dưới là hình ảnh của một khối u trong trục xâm lấn phức tạp chiếm phần lớn bán cầu phải với chỉ một
hiệu ứng khối tối thiểu.
This is typical for the infiltrative growth seen in primary brain tumors.
There is no enhancement so this would probably be a low-grade astrocytoma.
Đây là điển hình cho sự phát triển xâm nhập trong các khối u não nguyên phát.
Không có ngấm thuốc vì vậy đây có thể là một u sao bào độ thấp.

Low grade astrocytoma
U sao bào độ thấp
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Midline crossing
Vượt qua đường giữa
The ability of tumors to cross the midline limits the differential diagnosis.
Khả năng khối u để vượt qua đường giữa giới hạn nên chẩn đoán phân biệt.
 Glioblastoma multiforme (GBM) frequently crosses the midline by infiltrating the white matter tracts of
the corpus callosum.
 Radiation necrosis can look like recurrent GBM and can sometimes cross the midline.
 Meningioma is an extra-axial tumor and can spread along the meninges to the contralateral side.
 Lymphoma is usually located near the midline.
 Epidermoid cysts can cross the midline via the subarachnoid space.
 MS can also present as a mass lesion in the corpus callosum.
 GBM (U thần kinh đệm đa hình) thường xuyên vượt qua đường giữa bằng cách thâm nhập vào các vết
chất trắng của vỏ não.
 Hoại tử do xạ trị có thể giống như GBM tái phát và đôi khi có thể vượt qua đường giữa.
 U màng não là một khối u ngoài trục và có thể lan dọc theo màng não đến phía đối diện.
 Lymphoma thường nằm gần đường giữa.
 U nang bì có thể đi qua đường giữa thông qua khoang dưới nhện.
 MS cũng có thể xuất hiện như một khối u tổn thương trong thể chai.

Tumors and tumor-like masses that cross the midline
Khối u và khối giống khối u vượt qua đường giữa
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Multifocal disease
Bệnh đa ổ
Multiple tumors in the brain usually indicate metastatic disease (figure).
Primary brain tumors are typically seen in a single region, but some brain tumors like lymphomas,
multicentric glioblastomas and gliomatosis cerebri can be multifocal.
Some tumors can be multifocal as a result of seeding metastases: this can occur in medulloblastomas (PNETMB), ependymomas, GBMs and oligodendrogliomas.
Meningiomas and schwannomas can be multiple, especially in neurofibromatosis type II.
Nhiều khối u trong não thường biểu lộ bệnh di căn (hình).
Các khối u não nguyên phát thấy điển hình ở một vùng đơn lẻ, nhưng một số khối u não như u lympho, u
nguyên bào đệm nhiều ổ và u thần kinh đệm não có thể đa hình.
Một số khối u có thể là đa ổ như là kết quả của việc di căn: điều này có thể xảy ra ở u nguyên bào tủy
(PNET-MB), u màng nội tủy, GBMs và u tế bào đệm ít nhánh.
Meningiomas và schwannomas có thể là nhiều, đặc biệt là trong u xơ thần kinh type II.
Multiple brain tumors can be seen in phacomatoses:
 Neurofibromatosis I: optic gliomas and astrocytomas
 Neurofibromatosis II: meningiomas, ependymomas, choroid plexus papillomas (figure)
 Tuberous Sclerosis: subependymal tubers, intraventricular giant cell astrocytomas, ependymomas
 Von Hippel Lindau: hemangioblastomas
Nhiều khối u não có thể được nhìn thấy trong các tế bào mỡ:
 Bệnh u xơ thần kinh I: u thần kinh đệm thị giác và u sao bào.
 Bệnh u xơ thần kinh II: u màng não, u màng nội tủy, u đám rối màng mạch (hình)
 Xơ cứng củ: củ dưới màng nội tủy, u sao bào khổng lồ trong não thất, u màng nội tủy.
 Von Hippel Lindau: U nguyên bào máu.
Many non-tumorous diseases like small vessel disease, infections (septic emboli, abscesses) or demyelinating
diseases like MS can also present as multifocal disease.
Nhiều bệnh không u như bệnh mạch nhỏ, nhiễm khuẩn (thuyên tắc huyết, áp xe) hoặc bệnh myelin hóa như
MS cũng có thể xuất hiện dưới dạng bệnh đa ổ.

LEFT: Metastases. RIGHT: Multiple meningiomas and a schwannoma in a patient with Neurofibromatosis II
Trái: Di căn. Phải: Nhiều u màng não và một u tế bào schwann ở bệnh nhân bị chứng u xơ thần kinh II
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Cortical based tumors
U vỏ não
Most intra-axial tumors are located in the white matter.
Some tumors, however, spread to or are located in the gray matter.
The differential diagnosis for these cortical based tumors includes oligodendroglioma, ganglioglioma and
Dysembryoplastic Neuroepithial Tumor (DNET).
Hầu hết các khối u trong trục nằm ở trong chất trắng.
Tuy nhiên, một số khối u lan ra hoặc nằm trong chất xám.
Chẩn đoán phân biệt cho các khối u vỏ não này bao gồm u tế bào đệm ít nhánh, thần kinh đệm hạch và khối u
thần kinh trung ương (còn viết tắt là DNT).
A DNET is a rare benign neoplasm, usually in a cortical and temporal location.
Patients with a cortically based tumor usually present with complex seizures.
Below a 45-year-old female with a stable seizure disorder (complex-partial) for 15 years.
There is a non-enhancing, cortically based tumor.
Một DNET là một khối u lành tính hiếm gặp, thường ở vị trí vỏ não và thùy thái dương.
Bệnh nhân có khối u ở vỏ thường xuất hiện với cơn co giật phức tạp.
Ở bên dưới là một phụ nữ 45 tuổi mắc chứng rối loạn động kinh ổn định (một phần phức tạp) trong 15 năm.
Đó là một khối không ngấm thuốc, chính là u vỏ não.
This is a ganglioglioma.
The differential diagnosis includes DNET and pilocytic astrocytoma.
These cortically based tumors have to be differentiated from non-tumorous lesions like cerebritis, herpes
simplex encephalitis, infarction and post-ictal changes.
Đây là một u thần kinh đệm hạch.
Chẩn đoán phân biệt bao gồm DNET và u sao bào lông.
Những khối u vỏ não này phải được phân biệt với những tổn thương không u như viêm não, viêm não herpes,
nhồi máu và thay đổi sau phẫu thuật.
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Below are images of a 52-year-old female who, over the period of one year, complained of headache and
neck pain.
There is a recent onset of tonic-clonic seizures.
The CT shows a mass with calcifications, which extends all the way to the cortex.
Ở bên dưới là hình ảnh của một phụ nữ 52 tuổi, trong một năm, phàn nàn đau đầu và đau cổ.
Gần đây có một cơn động kinh tonic-clonic.
Hình ảnh CT cho thấy một khối với vôi hóa, mở rộng tất cả mọi hướng tới vỏ não.
Although this is a large tumor there is only limited mass effect on surrounding structures, which indicates
that this is an infiltrating tumor.
The most likely diagnosis is oligodendroglioma.
The differential diagnosis includes a malignant astrocytoma or a glioblastoma.
Mặc dù đây là một khối u lớn, chỉ có tác động giới hạn khối bằng các cấu trúc xung quanh, điều này cho thấy
đây là một khối u xâm nhập.
Chẩn đoán có khả năng nhất là u tế bào đệm ít nhánh.
Chẩn đoán phân biệt bao gồm u ác tính u sao bào ác tính hoặc u nguyên bào thần kinh đệm.
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3 CT and MR Characteristics
Đặc điểm của CT và MR
Fat - Calcification - Cyst - High density
Mỡ - Vôi - Nang - Mật độ cao
Fat has a low density on CT (- 100HU).
On MR, fat has a high signal intensity on both T1- and T2WI.
On sequences with fat suppression fat can be differentiated from high signal caused by subacute hematoma,
melanin, slow flow etc.
Mỡ có tỷ trọng thấp trên CT (- 100HU).
Trên MR, mỡ có cường độ tín hiệu cao trên T1W và T2W.
Trên các chuỗi xung xóa mỡ mỡ có thể được phân biệt với tín hiệu cao gây ra bởi tụ máu cấp, hắc tố, dòng
chảy chậm vv
When you see high signal on T1WI always look for chemical shift artefact, as this indicates the presence of
fat.
The chemical shift artefact occurs as alternating bands of high and low signal on the boundaries of a lesion
and is seen only in the frequency encoding direction.
Khi bạn nhìn thấy tín hiệu cao trên T1W luôn tìm kiếm ảnh giả do sự xê dịch hóa học, vì điều này cho thấy
sự hiện diện của mỡ.
Các ảnh giả do sự dịch chuyển hóa học xảy ra như các dải xen kẽ của tín hiệu cao và thấp trên ranh giới của
một tổn thương và chỉ nhìn thấy trong hướng mã hóa tần số.
Fat within a tumor is seen in lipomas, dermoid cysts and teratomas.
Below is a patient with the classical findings of a ruptured dermoid cyst.
Some tumors can have a high density on CT.
This is typically seen in lymphoma, colloid cyst and PNET-MB (medulloblastoma).
Chất béo trong một khối u được thấy trong u mỡ, u nang bì và u quái.
Phía bên dưới là bệnh nhân với những phát hiện kinh điển của một nang bì bị vỡ.
Một số khối u có thể có tỷ trọng cao trên CT.
Điều này thường thấy ở u lymphoma, nang keo và PNET-MB (u nguyên bào tuỷ).

Ruptured dermoid cyst. Coronal T1WI (left) and NECT (right).
Vỡ nang bì. Coronal T1W (trái) và NonE-CT (phải).
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Calcification
Vôi hóa
Calcification is seen in many CNS tumors (Table).
When we think of a calcified intra-axial tumor, we think oligodendroglioma since these tumors nearly always
have calcifications.
Vôi hóa được thấy ở nhiều khối u thần kinh trung ương (Bảng).
Khi chúng ta nghĩ đến đám vôi hóa của một khối u trong trục, chúng ta nghĩ tới u tế bào đệm ít nhánh vì các
khối u này gần như luôn luôn có sự vôi hóa.
However an intraaxial calcified tumor in the brain is more likely to be an astrocytoma than a
oligodendrogliomas, since astrocytomas, although less frequently calcified, are far more common.
A pineocytoma itself does not calcify, but instead it 'explodes' the calcifications of the pineal gland.
Tuy nhiên, khối u vôi hóa trong trục dường như là một u sao bào hơn là u tế bào ít nhánh, vì các u sao bào
mặc dù ít bị vôi hóa hơn, nhưng phổ biến hơn.
Bản thân u nang tuyến tùng không bị vôi hóa, nhưng thay vào đó nó "làm vỡ" vôi hóa của tuyến tùng.
Below is an image of a calcified mass in the suprasellar region, causing obstructive hydrocephalus.
This location in the suprasellar region and the calcification are typical for a craniopharyngioma.
Phía dưới là hình ảnh của một khối vôi hóa ở vùng trên yên, gây ra chứng não úng thủy.
Vị trí này ở vùng trên yên và sự vôi hoá là điển hình của một u sọ hầu.
Craniopharyngiomas are slow growing, extra-axial, squamous epithelial, calcified, cystic tumors arising from
remnants of Rathke's cleft.
They are located the (supra) sellar region and primarily seen in children with a small second peak incidence
in older adults.
U sọ hầu phát triển chậm, ngoài trục, biểu mô vảy, vôi hóa, khối u nang phát sinh từ tàn dư của túi Rathke.
Chúng nằm ở vùng (trên) tuyến yên và chủ yếu nhìn thấy ở trẻ em với tỷ lệ nhỏ cao thứ hai ở người lớn.
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Below are images of a tumor with a small calcification.
The calcification is not appreciated on the MR images, but is easily seen on CT.
The calcification and the extension of the tumor to the cortex are very typical for an oligodendroglioma.
An astrocytoma should be in the differential.
Phía dưới là hình ảnh của một khối u với vôi hóa nhỏ.
Vôi hóa không được đánh giá trên MR, nhưng rất dễ nhìn thấy trên CT.
Sự vôi hóa và sự mở rộng của khối u tới vỏ não là rất điển hình cho một u tế bào đệm ít nhánh.
U sao bào nên phải được phân biệt.

Oligodendroglioma with calcification (PDWI and CT)
U tế bào đệm ít nhánh với vôi hóa (PDW và CT)
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Below are images of a patient with progressive visual loss.
On the coronal and sagittal TW1 there is a large mass centered around the sella with a broad dural base.
Phía bên dưới là hình ảnh của bệnh nhân bị mất thị lực.
Trên hình ảnh coronal và sagittal T1W, có một khối lớn tập trung quanh hố yên với nền màng cứng rộng.
There is extension into the sella.
This patient was booked for decompression.
Khối này có mở rộng vào trong tuyến yên.
Bệnh nhân này đã được yêu cầu để giải áp.
Only after the CT was performed, was it appreciated how densely calcified this tumor is.
It would be impossible to operate this tumor and preserve the patient's vision.
Chỉ sau khi CT được thực hiện, liệu nó có đánh giá được khối u tỷ trọng cao vôi hóa này.
Không thể phẫu thuật khối u này và giữ được thị lực của bệnh nhân.

Calcified meningioma
U màng não vôi hóa
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Cystic versus Solid
Phần nang so với phần đặc
There are many cystic lesions that can simulate a CNS tumor.
These include epidermoid, dermoid, arachnoid, neuroenteric and neuroglial cysts.
Even enlarged perivascular spaces of Virchow Robin can simulate a tumor.
Có nhiều tổn thương dạng nang có thể tương tự một khối u thần kinh trung ương.
Chúng bao gồm u biểu mô bì, u bì, u màng nhện, nang thần kinh ruột và nang thần kinh đệm.
Ngay cả những khoang gian mạch máu mở rộng của Virchow Robin cũng có thể tương tự một khối u.
In order to determine whether a lesion is a cyst or cystic mass look for the following characteristics:
 Morphology
 Fluid/fluid level
 Content usually isointense to CSF on T1, T2 and FLAIR
 DWI: restricted diffusion
Để xác định xem một tổn thương là một nang hay khối u nang hãy tìm những đặc điểm sau:
 Hình thái học
 Mức dịch / dịch
 Thường đồng tín hiệu với dịch não tủy trên T1, T2 và FLAIR
 DWI: hạn chế khếch tán
An arachnoid cyst is isointense to CSF on all sequences.
Tumor necrosis may sometimes look like a cyst, but it is never completely isointense to CSF.
Một nang màng nhện là đồng tín hiệu với dịch não tủy trên tất cả các chuỗi xung.
Khối u hoại tử đôi khi có thể trông giống như một nang, nhưng nó không bao giờ hoàn toàn đồng tín hiệu với
dịch não tủy.
On the far left a craniopharyngioma with an enhancing rim surrounding the cystic component.
In the middle a neuroenteric cyst with the contents of which have the same signal intensity as CSF.
On the right a glioblastoma multiforme (GBM) with a central cystic component.
The enhancement in GBM is usually more irregular.
Ở phía bên trái là u sọ hầu với ngấm thuốc dạng vòng xung quanh thành phần nang.
Ở giữa là một nang thần kinh ruột với bên trong có cường độ tín hiệu tương tự như CSF.
Ở bên phải một u nguyên bào đệm đa hình (GBM) với một thành phần nang trung tâm.
Ngấm thuốc ở GBM thường không đồng đều.
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High on T1
Tín hiệu cao trên T1
Most tumors have a low or intermediate signal intensity on T1WI.
Exceptions to this rule can indicate a specific type of tumor.
Below is a list of causes for T1-shortening.
Hầu hết các khối u có cường độ tín hiệu thấp hoặc trung bình trên T1W.
Các ngoại lệ đối với quy tắc này có thể chỉ ra một loại khối u đặc biệt.
Bên dưới là danh sách các nguyên nhân có T1 ngắn.
Calcifications are mostly dark on T1WI, but depending on the matrix of the calcifications they can
sometimes be bright on T1.
Especially on gradient echo images slow flow can be seen as bright signal on T1WI and should not be
confused with enhancement.
Vôi hóa chủ yếu là đen trên T1W, nhưng còn tùy thuộc vào chất căn bản của vôi hóa chúng đôi khi có thể
sáng trên T1.
Đặc biệt là trên chuỗi xung gradient echo dòng chảy chậm có thể được thấy như là tín hiệu sáng trên T1W và
không nên nhầm lẫn với ngấm thuốc.
This is particularly pronounced on gradient echo images.
If you only do an enhanced scan, remember that high signal is not always enhancement.
Điều này đặc biệt được phát hiện trên hình ảnh gradient echo (chuỗi xung điểm vang thang từ).
Nếu bạn chỉ làm một thì có thuốc, hãy nhớ rằng tín hiệu cao không phải lúc nào cũng là ngấm thuốc.
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Below are some images of tumors with high signal intensities on T1WI.
On the far left images of a patient who presented with apoplexy.
The high signal is due to hemorrhage in a pituitary macroadenoma.
Bên dưới là một số hình ảnh của khối u với cường độ tín hiệu cao trên T1W.
Ở hình ảnh bên trái của một bệnh nhân bị đột quỵ xuất huyết.
Các tín hiệu cao là do xuất huyết trong một khối u lớn tuyến yên.
The patient in the middle has a glioblastoma multiforme, which caused a hemorrhage in the splenium of the
corpus callosum.
On the right is a patient with a metastasis of a melanoma.
The high signal intensity is due to the melanin content.
Bệnh nhân ở giữa có một u nguyên bào đệm đa dạng, gây ra xuất huyết trong lồi thể chai.
Ở bên phải là một bệnh nhân có di căn của u hắc tố.
Cường độ tín hiệu cao là do chứa melanin.
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Low on T2
Tín hiệu thấp trên T2
Most tumors will be bright on T2WI due to a high water content.
When tumors have a low water content they are very dense and hypercellular and the cells have a high
nuclear-cytoplasmasmic ratio.
These tumors will be dark on T2WI.
Hầu hết các khối u sẽ sáng trên T2W do hàm lượng nước cao.
Khi các khối u có hàm lượng nước thấp, chúng rất dày đặc và tăng số lượng tế bào và các tế bào có tỷ lệ hạt
nhân – bào tương cao.
Những khối u này sẽ tối màu trên T2W.
The classic examples are CNS lymphoma and PNET (also hyperdense on CT).
Calcifications are mostly dark on T2WI.
The differential diagnosis of calcified tumors was discussed above.
Các ví dụ điển hình là lymphoma thần kinh trung ương và PNET (cũng tăng tỷ trọng trên CT).
Vôi hóa chủ yếu là đen trên T2W.
Chẩn đoán phân biệt các khối u vôi hóa đã được thảo luận ở trên.
Paramagnetic effects cause a signal drop and are seen in tumors that contain hemosiderin.
Proteinaceous material can be dark on T2 depending on the content of the protein itself.
A classic example of this is the colloid cyst.
Hiệu ứng thuận từ gây ra giảm tín hiệu và được nhìn thấy trong các khối u có chứa hemosiderin.
Chất keo có thể đen trên T2 phụ thuộc vào lượng protein bên trong.
Một ví dụ điển hình của điều này là nang keo.
Flow voids are also dark on T2 and indicate the presence of vessels or flow within a lesion.
This is seen in tumors that contain a lot of vessels like hemangioblastomas, but also in non-tumorous lesions
like vascular malformations.
Dòng chảy cũng đen trên T2 và chỉ ra sự hiện diện của các mạch máu hoặc chảy trong một tổn thương.
Điều này được thấy trong khối u chắt một ít mạch máu như u nguyên bào máu, nhưng cũng có tổn thương
không phải u như dị dạng mạch máu.
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Below are some examples of tumors with a low signal intensity on T2WI:
Bên dưới là một số ví dụ về khối u với cường độ tín hiệu thấp trên T2W:
1 Melanoma metastases have a low SI on T2WI as a result of the melanin.
2 GBM can have a low SI on T2WI because sometimes they have a high nuclear-cytoplasmic ratio. Most
GBM's, however, are hyperintense on T2WI.
3 PNET typically has a high nuclear-cytoplasmic ratio. PNET is mostly located in the region of the 4th
ventricle, but another, less common, location is in the region of the pineal gland.
4 Mucinous metastases can have a low SI on T2WI because they often contain calcifications..
5 Meningiomas are mostly of intermediate signal.
They can have a high SI on T2WI if they contain a lot of water.
They can have a low SI on T2WI if they are very dense and hypercellular or when they contain calcifications.
1 Di căn u hắc tố có tín hiệu thấp trên T2WI như là kết quả của melanin.
2 GBM có thể có tín hiệu thấp trên T2WI vì đôi khi chúng có một tỷ lệ hạt nhân - bào tương cao. Hầu hết các
GBM, tuy nhiên, là tín hiệu cao trên T2W.
3 PNET điển hình có tỷ lệ hạt nhân – bào tương cao. PNET chủ yếu nằm trong vùng não thất IV, nhưng một
vị trí khác, ít phổ biến hơn, nằm trong vùng tuyến tùng.
4 Di căn u nhầy có thể có một tín hiệu thấp trên T2W bởi vì chúng thường có vôi hóa.
5 U màng não chủ yếu là tín hiệu trung gian.
Chúng có thể có một tín hiệu cao trên T2W nếu chúng có nhiều nước.
Chúng có thể có một tín hiệu thấp trên T2W nếu chúng rất dày đặc và tăng số luọng tế bào hoặc khi chúng có
vôi hóa.
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Diffusion weighted imaging
Hình ảnh khuếch tán
Normally water protons have the ability to diffuse extracellularly and loose signal.
High intensity on DWI indicates restriction of the ability of water protons to diffuse extracellularly.
Restricted diffusion is seen in abscesses, epidermoid cysts and acute infarction (due to cytotoxic edema).
Bình thường proton của nước có khả năng khuếch tán ra ngoại bào và tín hiệu yếu.
Tín hiệu cao trên DWI cho thấy hạn chế về khả năng khuếch tán của proton nước ra ngoại bào.
Sự khuếch tán hạn chế được thấy ở những áp xe, nang biểu mô bì và nhồi máu cấp tính (do chứng phù độc tế
bào).
In cerebral abscesses the diffusion is probably restricted due to the viscosity of pus, resulting in a high signal
on DWI.
In most tumors there is no restricted diffusion - even in necrotic or cystic components.
This results in a normal, low signal on DWI.
Trong áp xe não, sự khuếch tán có thể bị hạn chế do độ nhớt của mủ, dẫn đến một tín hiệu cao trên DWI.
Trong hầu hết các khối u không có sự khuếch tán hạn chế - ngay cả ở các thành phần hoại tử hoặc nang.
Điều này dẫn đến một tín hiệu bình thường, thấp trên DWI.
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Perfusion Imaging
Hình ảnh tưới máu
Perfusion imaging can play an important role in determining the malignancy grade of a CNS tumor.
Hình ảnh tưới máu có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ ác tính của khối u thần
kinh trung ương.
Perfusion depends on the vascularity of a tumor and is not dependent on the breakdown of the blood-brain
barrier.
Sự tưới máu thuộc vào mạch của khối u và không phụ thuộc vào sự tổn thương của hàng rào máu-não.
The amount of perfusion shows a better correlation with the grade of malignancy of a tumor than the amount
of contrast enhancement.
Lượng tưới máu cho thấy sự tương quan tốt hơn với mức độ ác tính của khối u so với mức tăng ngấm thuốc
tương phản.
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4 Enhancement
Tăng cường
Blood brain barrier
Hàng rào máu não
The brain has a unique triple layered blood-brain barrier (BBB) with tight endothelial junctions in order to
maintain a consistent internal milieu.
Contrast will not leak into the brain unless this barrier is damaged.
Bộ não có một bộ ba lớp độc nhất hàng rào máu-não (BBB) với sự nối kín của màng não để duy trì môi
trường bên trong phù hợp.
Chất tương phản sẽ không rò rỉ vào não trừ khi rào cản này bị hư hỏng.
Enhancement is seen when a CNS tumor destroys the BBB.
Extra-axial tumors such as meningiomas and schwannomas are not derived from brain cells and do not have
a blood-brain barrier.
Therefore they will enhance.
Sự ngấm thuốc được thấy khi một khối u thần kinh trung ương phá hủy BBB.
Các khối u ngoài trục như u màng não và u tế bào schwann không có nguồn gốc từ các tế bào não và không
có rào cản về máu-não.
Vì vậy chúng sẽ ngấm thuốc.
There is also no blood-brain barrier in the pituitary, pineal and choroid plexus regions.
Some non-tumoral lesions enhance because they can also break down the BBB and may simulate a brain
tumor.
These lesions include like infections, demyelinating diseases (MS) and infarctions.
Cũng không có rào cản về máu-não ở vùng tuyến yên, tuyến tùng và vùng đám rối màng mạch.
Một số tổn thương không phải là khối u có ngấm thuốc vì chúng cũng có thể phá vỡ BBB và có thể tương tự
khối u não.
Những tổn thương này bao gồm nhiễm trùng, bệnh phá hủy myelin (MS) và nhồi máu.
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Contrast enhancement cannot visualize the full extent of a tumor in cases of infiltrating tumors, like gliomas.
The reason for this is that tumor cells blend with the normal brain parenchyma where the blood brain barrier
is still intact.
Sự ngấm thuốc tương phản không thể hình dung được toàn bộ khối u trong trường hợp khối u xâm nhập, như
gliomas.
Lý do cho điều này là các tế bào khối u hòa lẫn với nhu mô não bình thường nơi mà rào cản máu não vẫn còn
nguyên vẹn.
Tumor cells can be found beyond the enhancing margins of the tumor and beyond any MR signal alteration even beyond the area of edema.
Below is an image of a 42 year olds male with mild head trauma.
Các tế bào u có thể được tìm thấy ở ngoài viền khối u và vượt ra ngoài bất kỳ sự thay đổi tín hiệu MR nào thậm chí vượt ra khỏi vùng phù.
Bên dưới là hình ảnh của một người đàn ông 42 tuổi với chấn thương đầu nhẹ.
On the T2WI there is a lesion in the left temporal lobe, found incidentally.
There was no enhancement and the DWI was normal.
During follow-up there was a slight increase in size.
Trên T2W có một tổn thương ở thùy thái dương bên trái, được tìm thấy tình cờ.
Không ngấm thuốc và DWI là bình thường.
Trong thời gian theo dõi, có sự gia tăng nhẹ về kích cỡ.
This was diagnosed as a low-grade astrocytoma.
It is not possible to resect such a lesion, since the infiltrating tumors cells are within the normal-appearing
brain tissue.
Đây được chẩn đoán là một khối u tế bào hình sao độ thấp.
Không thể làm cắt bỏ một tổn thương như vậy, vì các tế bào khối u xâm nhập nằm trong mô não bình
thường.
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In gliomas - like astrocytomas, oligodendrogliomas and glioblastoma multiforme - enhancement usually
indicates a higher degree of malignancy.
Therefore when during the follow up of a low-grade glioma the tumor starts to enhance, it is a sign of
malignant transformation.
Trong các u thần kinh đệm như u sao bào, u thần kinh đệm ít nhánh và u nguyền bào đệm đa dạng – ngấm
thuốc thường chỉ ra mức độ ác tính cao hơn.
Do đó, khi theo dõi một khối glioma độ thấp, khối u bắt đầu ngấm thuốc, đó là một dấu hiệu của sự biến đổi
ác tính.
Gangliogliomas and pilocytic astrocytomas are the exceptions to this rule: they are low-grade tumors, but
they enhance vividly.
As discussed above, it recently has been shown that tumor angiogenesis as shown by perfusion MR correlates
better with tumor grade than enhancement after the administration of intravenous contrast.
U thần kinh đệm hạch và u sao bào lông là những ngoại lệ đối với quy tắc này: chúng là những khối u độ
thấp, nhưng chúng ngấm thuốc mạnh.
Như đã thảo luận ở trên, gần đây nó đã chỉ ra rằng khối u tạo mạch thể hiện trên MR Perfusion tương quan
tốt hơn với độ của khối u hơn so với ngấm thuốc sau khi tiêm thuốc tương phản tĩnh mạch.

Low grade tumors with enhancement: ganglioglioma (left) and a pilocytic astrocytoma (right)
Khối u độ thấp với ngấm thuốc: u thần kinh đệm hạch (bên trái) và u sao bào lông (bên phải)
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The amount of enhancement depends on the amount of contrast that is delivered to the interstitium.
In general, the longer we wait, the better the interstitial enhancement will be.
Mức độ ngấm thuốc phụ thuộc vào lượng thuốc tương phản được chuyển đến khoang ngoại bào.
Nói chung, chúng tôi đợi lâu hơn thì ngấm thuốc khoang ngoại bào sẽ nhiều hơn.
The optimal timing is about 30 minutes and it is better to give contrast at the start of the examination and to
do the enhanced T1WI at the end.
Khoảng thời gian tối ưu là khoảng 30 phút và tốt hơn là bắt đầu quy trình khảo sát với tiêm thuốc tương phản
và thực hiện xung T1W có thuốc tương phản ở cuối cùng sau khi đã làm tất cả các xung.

LEFT: Schwannoma extending into the middle cranial fossa with homogeneous enhancement
RIGHT: Primary Lymphoma known for its vivid enhancement
TRÁI: Schwannoma mở rộng vào hố sọ giữa với ngấm thuốc đồng nhất
PHẢI: U lympho nguyên phát được biết đến nhờ tính ngấm thuốc mạnh của nó.
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No enhancement is seen in:
 Low grade astrocytomas
 Cystic non-tumoral lesions:
Dermoid cyst
Epidermoid cyst
Arachnoid cyst
Không ngấm thuốc được thấy trong:
 U sao bào độ thấp
 Các tổn thương nang không phải u:
Nang bì
Nang biểu mô bì
Nang màng nhện
Below is an image of an intra-axial tumor in an adult.
It is centered in the temporal lobe and involves the cortex.
Phía dưới là hình ảnh của một khối u trong trục ở người trưởng thành.
Nó tập trung ở thùy thái dương và bao gồm vỏ não.
Although there is massive infiltrative growth involving a large part of the right cerebral hemisphere, there is
only minimal mass effect.
Mặc dù có sự phát triển xâm nhập nhiều liên quan đến phần lớn bán cầu não phải, nhưng chỉ có hiệu ứng
khối tối thiểu.
There is no enhancement.
These features are typical for a low-grade astrocytoma.
Không có sự ngấm thuốc.
Những đặc điểm này là điển hình cho u sao bào độ thấp.

Low grade astrocytoma. No enhancement.
U sao bào độ thấp. Không ngấm thuốc.
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Homogeneous enhancement can be seen in:
 Metastases
 Lymphoma
 Germinoma and other pineal gland tumors
 Pituitary macroadenoma
 Pilocytic astrocytoma and hemangioblastoma (only the solid component)
 Ganglioglioma
 Meningioma and Schwannoma
Ngấm thuốc đồng nhất có thể được thấy trong:
 Di căn
 Lymphoma
 U tế bào mầm và các u tuyến tùng khác
 U lớn tuyến yên
 U sao bào lông và u nguyên bào máu (chỉ có thành phần đặc)
 U thần kinh đệm hạch
 U màng não và u bao thần kinh
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Patchy enhancement can be seen in:
 Metastases
 Oligodendroglioma
 Glioblastoma multiforme
 Radiation necrosis
Sự ngấm thuốc không đều có thể thấy trong:
 Di căn
 U tế bào đệm ít nhánh
 U nguyên bào đệm đa hình
 Hoại tử do phóng xạ
Below is an example of a glioblastoma multiforme (GBM).
The enhancement indicates that this is a high-grade tumor, but only parts of it enhance.
Bên dưới là một ví dụ của một u nguyên bào đệm đa hình (GBM).
Sự ngấm thuốc chỉ ra rằng đây là một khối u độ cao, nhưng chỉ một phần của nó ngấm thuốc.
Notice that there is also a cystic component with ring enhancement.
The tumor cells probably extend beyond the area of edema as seen on the FLAIR image.
This is because gliomas grow infiltratively into normal brain - initially without any MR changes.
Lưu ý rằng cũng có một thành phần nang với ngấm thuốc dạng vòng.
Các tế bào khối u có thể mở rộng ra ngoài khu vực của vùng phù như trên hình ảnh FLAIR.
Điều này bởi vì gliomas phát triển xâm nhập vào mô não bình thường mà ban đầu không có sự thay đổi nào
trên MRI.

GBM with patchy enhancement and cystic component with ring enhancement
GBM với ngấm thuốc không đều và thành phần nang với ngấm thuốc dạng vòng
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Patchy enhancement
Ngấm thuốc không đều
Below are images of a tumor located in the right hemisphere.
Although is a large tumor, the mass-effect is limited.
This indicates that there is marked infiltrative growth, a characteristic typical for gliomas.
Bên dưới là hình ảnh của một khối u nằm ở bán cầu phải.
Mặc dù là một khối u lớn, nhưng hiệu ứng khối có giới hạn.
Điều này chỉ ra rằng có sự phát triển xâm nhập rõ ràng, một đặc trưng điển hình của gliomas.
Notice the heterogeneity on both T2WI and FLAIR.
There is patchy enhancement.
All these findings are typical for a GBM.
Virtually no other tumor behaves in this way.
Lưu ý sự không đồng nhất trên cả T2W và FLAIR.
Đây là ngấm thuốc không đồng dạng.
Tất cả những phát hiện này là điển hình cho một GBM.
Hầu như không có khối u nào khác hoạt động theo cách này.
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Ring enhancement
Ngấm thuốc dạng vòng
Ring enhancement is seen in metastases and high-grade gliomas.
It is also seen in non-tumorous lesions like abscesses, some MS-plaques and sometimes in an old hematomas.
Ngấm thuốc dạng vòng được thấy trong di căn và gliomas độ cao.
Nó cũng được thấy ở những tổn thương không u như áp xe, một số mảng xơ cứng rải rác và đôi khi ở một
khối máu tụ cũ.

Below are three different ring enhancing lesions.
Bên dưới là ba thương tổn ngấm thuốc dạng vòng khác nhau.
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Conspicuity of tumors with contrast
Sự nhận ra dễ dàng khối u với sự tương phản
The case below demonstrates the value of Gadolinium in the conspicuity of tumors.
This is a patient with Neurofibromatosis II.
After the administration of contrast the two meningiomas and the schwannoma are easily seen.
Trường hợp bên dưới cho thấy giá trị của Gadolinium cho sự dễ thấy của khối u.
Đây là một bệnh nhân bị chứng u xơ thần kinh II.
Sau khi dùng thuốc tương phản hai u màng não và u bao thần kinh dễ dàng nhìn thấy.
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Leptomeningeal metastases are usually not seen without the administration of intravenous contrast.
Di căn màng mềm thường không thấy nếu không có thuốc tương phản đường tĩnh mạch.
The case below demonstrates the abnormal enhancement along the brainstem, along the folia of the
cerebellum (yellow arrow) and along the fifth intracranial nerve (blue arrow) in a patient with leptomeningeal
metastases.
Trường hợp bên dưới cho thấy sự ngấm thuốc bất thường dọc theo thân não, dọc theo các lá của tiểu não
(mũi tên màu vàng) và dọc theo dây thần kinh sọ thứ V (mũi tên xanh) ở bệnh nhân di căn màng mềm.

Leptomeningeal metastases
Di căn màng mềm
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6 Differential diagnosis for specific anatomic area
Chẩn đoán phân biệt cho các vùng giải phẫu đặc hiệu
Skull base
Nền sọ
Common skull base tumors are listed in the table below.
These tumors either arise from extracranial structures like the sinuses (sinonasal carcinoma), or from the
skull base itself (chordoma, chondrosarcoma, fibrous dysplasia).
Chordoma is usually located in the midline, while chondrasarcoma usually arises off the midline.
Các khối u nền sọ thông thường được liệt kê trong bảng bên dưới.
Những khối u này phát sinh từ các cấu trúc ngoài sọ như xoang (ung thư biểu mô mũi xoang), hoặc từ chính
nền sọ (u nguyên sống, sarcom sụn, loạn sản xơ).
U nguyên sống thường nằm ở giữa đường, trong khi sarcom sụn thường xuất hiện xa đường giữa.
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Below is a midline tumor arising from the clivus.
This is the typical presentation of a chordoma.
The differential diagnosis would include a metastasis and a chondrosarcoma.
Phía bên dưới là một khối u ở giữa phát sinh từ bản dốc.
Đây là bài trình bày điển hình của một u nguyên sống.
Chẩn đoán phân biệt sẽ bao gồm di căn và sarcom sụn.
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Below is another skull base tumor located off midline.
This is a typical presentation for a chondrosarcoma.
The differential diagnosis would include a metastasis and a paraganglioma.
Chondrosarcomas can be located in the midline and chordomas are sometimes located off midline but those
cases are exceptional.
Ở bên dưới là một khối u nền sọ nằm xa giữa đường.
Đây là một trình bày điển hình cho một sarcom sụn.
Chẩn đoán phân biệt sẽ bao gồm di căn và u đệm cận hạch.
Sarcom sụn có thể nằm ở đường giữa và u nguyên sống đôi khi nằm xa đường giữa nhưng những trường hợp
đó là hiếm có.
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Below is an example of a Skull Base Paraganglioma.
Bên dưới là một ví dụ về u đệm cận hạch nền sọ (Skull Base Paraganglioma).

44

CT images below of a 58 year old male with a gradual onset of right facial pain and numbness and a recent
onset of double vision.
Các hình ảnh CT bên dưới của một người đàn ông 58 tuổi với khởi phát từ từ đau mặt phải và tê rần và gần
đây khởi phát với nhìn đôi.
First study the images, than continue.
Nghiên cứu các hình ảnh đầu tiên, sau đó tiếp tục.
There is an enhancing mass anterior to the skull base and also in the region of the right cavernous sinus.
In the bone window setting there is sclerosis of the skull base, particularly in the region of the clivus.
Có một khối ngấm thuốc phía trước nền sọ và cũng ở vùng xoang hang phải.
Ở cửa sổ xương có xơ cứng của nền sọ, đặc biệt là ở vùng dốc chẩm.
Continue with the MR images.
Tiếp tục với hình ảnh MR.
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Below are enhanced sagittal and coronal T1WI.
The most striking finding is the black clivus due to the sclerosis.
A normal clivus is bright on T1WI as a result of the fatty bone marrow.
Ở bên dưới là hình ảnh sagittal và coronal T1W tiêm thuốc tương phản.
Phát hiện đáng chú ý nhất là bản dốc đen do xơ cứng.
Một bản dốc bình thường sáng trên T1W như là một kết quả của chất béo tủy xương.
There is an enhancing mass anterior to the clivus.
On the coronal images we see the enhancement extending through the foramen ovale to the right of the
cavernous sinus.
Có một khối ngấm thuốc trước tới bản dốc.
Trên hình coronal chúng ta thấy sự ngấm thuốc kéo dài qua lỗ bầu dục tới xoang hang bên phải.
The diagnosis is a nasopharyngeal squamous cell carcinoma with intracranial extension.
The differential diagnosis would include: skull base metastasis, lymphoma, chronic infection and even a
meningioma - although this would be an unusual way for a meningioma to spread.
Chẩn đoán là ung thư biểu mô tế bào vảy mũi họng với kéo vào nội sọ.
Chẩn đoán phân biệt bao gồm: di căn nền sọ, u lympho, nhiễm trùng mạn tính và thậm chí cả u màng não mặc dù đây có thể là một cách khác thường cho sự lan tràn của u màng não.
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Sella/suprasellar
Hố yên / trên yên
Below is a list of common sellar and suprasellar tumors.
In this region it is important to keep the possibility of an aneurysm in the differential diagnosis.
Phía bên dưới là một danh sách phổ biến khối u tuyến yên và trên yên.
Ở khu vực này, điều quan trọng là phải có khả năng phình mạch trong chẩn đoán phân biệt.
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Below are images of a mass in the suprasellar cistern.
On the NECT we can see that it contains calcium.
On the T1WI there is a hyperintense area that shows no enhancement (i.e. cystic).
Bên dưới là hình ảnh của một khối ở bể trên yên.
Trên CT không thuốc chúng ta có thể thấy rằng nó có chứa canxi.
Trên T1W có một vùng tăng tín hiệu không thấy ngấm thuốc (tức là nang).
There are other components that show enhancement.
The tumor is complicated by a hydrocephalus.
These findings are very specific for a craniopharyngeoma.
Có những thành phần khác cho thấy sự ngấm thuốc.
Khối u phức tạp hơn do não úng thủy.
Những phát hiện này rất cụ thể cho một u sọ hầu.

48

Below are NECT and enhanced CT-images of a 33-year-old female with severe headache (worse in the a.m.),
reduction in visual acuity and visual fields and papilledema.
Ở bên dưới là hình ảnh CT không và có tiêm thuốc của một phụ nữ 33 tuổi bị đau đầu nghiêm trọng (tồi tệ
hơn vào sáng), giảm thị lực và trường nhìn và phù gai thị.
Continue with the MR images.
Tiếp tục với hình ảnh MR.
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Notice the normal inferiorly displaced pituitary gland.
This means it is not a macroadenoma.
The diagnosis is again a craniopharyngioma.
The differential diagnosis would include an astrocytoma and a meningioma.
Chú ý đến tuyến yên bình thường phía dưới bị di dời.
Điều này có nghĩa là nó không phải là một u lớn tuyến yên.
Việc chẩn đoán một lần nữa là một u sọ hầu.
Chẩn đoán phân biệt sẽ bao gồm u sao bào và u màng não.
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Cerebello pontine angle
Góc cầu tiểu não
Common CP Angle Tumors are listed in the table below.
Các khối u góc cầu tiểu được liệt kê trong bảng bên dưới.
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Below is a 52-year-old male with hearing loss on the right.
The images show an unusual cystic mass with enhancing septations.
Bên dưới là một nam giới 52 tuổi bị nghe kém ở bên phải.
Các hình ảnh cho thấy một khối u nang bất thường với ngấm thuốc từng ngăn.
There is also some enhancement within the internal acoustic canal.
Based on the images the most likely diagnosis would be a cystic schwannoma, but this happened to be an
uncommon, cystic presentation of a meningioma.
Ở đây cũng có một ít ngấm thuốc ở trong ống tai trong.
Dựa vào những hình ảnh, chẩn đoán có khả năng nhất là một u nang schwann, nhưng điều này đã xảy ra
không phổ biển, một u nang của u màng não.
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Pineal region
Vùng tuyến tùng
Common pineal region tumors are listed in the table below.
Các khối u vùng tuyến tùng phổ biến được liệt kê trong bảng dưới.
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Below is a tumor located in the pineal region.
Phía bên dưới là một khối u nằm ở vùng tuyến tùng.
Based on these images the differential diagnosis would include:
 Meningioma
 Pineocytoma
 Germ Cell Tumor
Dựa trên những hình ảnh này chẩn đoán phân biệt sẽ bao gồm:
 U màng não
 U nang tuyến tùng
 U tế bào mầm
This happened to be a meningioma.
Điều này đã xảy ra là một u màng não.
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Below are typical images of a ruptured pineal region dermoid.
Phía dưới là những hình ảnh điển hình của vỡ u bì tuyến tùng.
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Below are images of a 12 y/o male with upward gaze paralysis.
There is a tumor located in the pineal region.
The tumor contains calcifications.
There is homogeneous enhancement, which is common for a tumor in the pineal region (discussed above).
Based on the age of the patient, the location and the tumor characteristics, this is most likely a germinoma.
Bên dưới là các hình ảnh của một trẻ nam 12 tuổi với mất chức năng nhìn lên trên.
Có một khối u nằm trong vùng tuyến tùng.
Khối u có chứa vôi hóa.
Có sự ngấm thuốc đồng nhất, phổ biến đối với khối u ở vùng tuyến tùng (thảo luận ở trên).
Dựa vào tuổi của bệnh nhân, vị trí và đặc điểm khối u, đây có thể là một u tế bào mầm.
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Intraventricular
Trong não thất
Common intraventricular Tumors are listed in the table below.
Các khối u trong não thất thường được liệt kê trong bảng bên dưới.
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Below is a tumor located in the 3rd ventricle.
The tumor contains calcifications.
The diagnosis is a giant cell astrocytoma.
Ở bên dưới là một khối u nằm ở não thất III.
Khối u có chứa vôi hóa.
Chẩn đoán là một u tế bào hình sao khổng lồ.
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4th ventricle
Não thất IV
In children tumors in the 4th ventricle are very common.
Astrocytomas are the most common followed by medulloblastomas (or PNET-MB), ependymomas and
brainstem gliomas with a dorsal exophytic component.
Ở trẻ em khối u ở não thất IV là rất phổ biến.
U sao bào là phổ biến nhất sau đó là u nguyên bào tủy (hoặc PNET-MB), u màng nội tủy và u thần kinh đệm
cuống não với thành phần lồi ở mặt lưng.
In adults tumors in the 4th ventricle are uncommon.
Metastases are most frequently seen, followed by hemangioblastomas, choroid plexus papillomas and
dermoid and epidermoid cysts.
Ở người lớn khối u ở não thất IV là không phổ biến.
Di căn thường gặp nhất, tiếp theo là u nguyên bào máu, u đám rối màng mạch, u bì và u biểu mô bì.
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6 Tumor Mimics
Giả u
Many non-tumorous lesions can mimic a brain tumor.
Abscesses can mimic metastases.
Multiple sclerosis can present with a mass-like lesion with enhancement, also known as tumefactive multiple
sclerosis.
In the parasellar region one should always consider the possibility of a aneurysm.
Nhiều tổn thương không u có thể bắt chước một khối u não.
Áp xe có thể bắt chước di căn.
Đa xơ cứng có thể biểu lộ giống như khối u với sự ngấm thuốc, còn được gọi là u đa xơ cứng.
Ở vùng cạnh yên nên luôn luôn được xem xét với khả năng phình mạch.
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Infections and vascular lesions can also mimic a CNS tumor.
Nhiễm trùng và tổn thương mạch máu cũng có thể giả một khối u thần kinh trung ương.
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