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1 Definition  

1 Định nghĩa 

The dural tail sign occurs as a result of thickening and enhancement of the dura and is 

most often seen adjacent to a meningioma. 

Dấu hiệu đuôi màng cứng xảy ra như là kết quả của sự dày lên và ngấm thuốc của màng 

cứng và thường được thấy liền kề một u màng não . 

Initially, the sign was felt to be pathognomonic of meningiomas, however as experience 

grew, it has become increasingly noted to be present in many other conditions, although 

without the same regularity: 

Ban đầu, dấu hiệu này là dấu hiệu bệnh lý của u màng não, tuy nhiên khi kinh nghiệm 

dày dặn, nó trở nenen được chú ý nhiều hơn trong nhiều điều kiện khác, mặc dù không 

có sự giống nhau: 

 Meningioma (by far the most common, seen in 52-78% of cases) 

 U màng não (phổ biến nhất, nhìn thấy khoảng 52-78%  số ca) 

 Pleomorphic Xanthoastrocytoma (PXA) 

 U sao bào vàng đa hình (PXA) 

 Glioblastoma (GBM) 

 U nguyên bào thần kinh đệm đa hình 

 Chloroma 

 U lục (Sarcom tủy bào) 

 Dural plasmacytoma 

 U tương bào màng cứng 

 Primary CNS lymphoma 

 U lympho nguyên phát thần kinh trung ương 

 Sarcoidosis 

 Bệnh sarcoidosis 

 Vestibular schwannoma 

 U bao dây thần kinh tiền đình 

 Cerebral metastases 

 Di căn nội sọ 

 Syphilitic gumma 

 Gôm giang mai 

 Medulloblastoma 

 U nguyên bào tủy 

 Desmoplastic infantile astrocytoma and ganglioglioma 

 U sao bào và u thần kinh đệm hạch mô sợi trẻ em 

 

 

 

 



 

 

 

2 Pathology 

2 Bệnh học 

Initially, the dural tail was thought to result from direct invasion of the dura by the 

tumour, however, subsequent studies demonstrated it to be predominantly a reactive 

process due to vascular congestion and oedema. Having said that, the literature is still 

divided and a wide range of prevalence of tumour invasion of the dural tail has been 

reported (0-100%), with generally higher prevalences in WHO II (atypical) 

meningiomas. This is further complicated by the presence of tumour cells in apparently 

normal dura adjacent to tumours 5.   

Ban đầu, đuôi màng cứng được cho là kết quả của sự xâm lấn trực tiếp của màng cứng 

bởi khối u, tuy nhiên, các nghiên cứu sau này cho thấy nó chủ yếu là một quá trình phản 

ứng do sung huyết mạch máu và phù nề. Có thể nói rằng, y học vẫn còn bị chia cắt và tỷ 

lệ phổ biến sự xâm nhập của khối u ở đuôi màng cứng đã được báo cáo (0-100%), với tỷ 

lệ cao hơn thường thấy ở u màng não theo phân độ grade II WHO (không điển hình). 

Điều này càng thêm phức tạp bởi sự hiện diện của các tế bào khối u trong màng cứng có 

vẻ bình thường gần sát khối u. 

 

3 Treatment and prognosis 

3 Điều trị và tiên lượng 

Whether or not the dural tail should be resected and if so how much surrounding dura 

should be included in the resection (or gamma knife field) continues to be debated.  

Cho dù u có đuôi màng cứng hay không thì phải được cắt bỏ và nếu cắt màng cứng bao 

nhiêu quanh khối u tiếp tục được tranh luận (hoặc trong lĩnh vực dao gamma). 

  

4 History and etymology 

4 Lịch sử và nguồn gốc 

It was first described in 1989 by Wilms et al. as thickening of the dura surrounding 

meningiomas. 

Nó được mô tả lần đầu tiên vào năm 1989 bởi Wilms et al. như dày lên của màng cứng 

xung quanh u màng não. 

5 Tóm lại 

Trước đây dấu đuôi màng cứng được hiểu là do u màng não liên tục với màng cứng kế 

cận và nó thu hẹp lại dần. Tức là chính là đuôi của khối u. 

Nhưng những nghiên cứu gần đây cho thấy: Vị trí màng cứng sát với khối u có nhiều 

mạch máu sung huyết và phù nề, nên nó dày lên và ngấm thuốc mạnh,  gọi là đuôi màng 

cứng. Cho nên dấu hiệu này có thể gặp trong những trường hợp không phải u màng não, 

ví dụ như viêm nhiễm... 

 



 

 


