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1 Normal Disc Đĩa đệm bình thường
A normal disc is composed of a central nucleus pulposus and peripheral annulus fibrosus.
The disc is within the boundaries of the disc space, as defined, craniad and caudad by the
vertebral body end plates and peripherally by the planes of the outer edges of the vertebral
apophyses.
Một đĩa đệm bình thường bao gồm một nhân tủy trung tâm và ngoại vi là vòng xơ.
Đĩa đệm nằm trong giới hạn của khoảng gian đĩa, như được định nghĩa, trên và dưới bởi tấm
sụn gian đốt sống và ngoại vi bởi các tấm cuối của thân đốt sống và ngoại biên bởi mặt phẳng
của các cạnh bên mấu khớp.
Degeneration includes any of the following: desiccation, fibrosis, narrowing of the disc space,
diffuse bulging of the annulus beyond the disc space, annular fissures, mucinous degeneration
of the annulus, intradiscal gas, osteophytes of the vertebral apophyses, inflammatory changes,
and sclerosis of the end plates.
Thoái hoá bao gồm bất kỳ điều nào sau đây: mất nước, xơ hóa, thu hẹp khoảng gian đĩa, phình
ra ngoài giới hạn của khoang đĩa đệm, rách vòng xơ, sự thoái hoá nhầy của vòng xơ, khí trong
đĩa đệm, gai xương của các mấu khớp, thay đổi do viêm và xơ cứng của tấm sụn gian đốt
sống.
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Disc is composed of soft nucleus pulposus (NP) surrounded by strong annulus fibrosus (AF)
Đĩa đệm bao gồm nhân tủy mềm (NP) được bao quanh bởi vòng sợi (AF)
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2 Bulging disc Phình đĩa đệm
The presence of disc tissue extending beyond the edges of the ring apophyses, throughout the
circumference of the disc, is called ''bulging'' and is not considered a form of herniation.
It is the result of tears in the annulus fibrosus.
Asymmetric bulging of disc tissue greater than 25% of the disc circumference is often seen
as an adaptation to adjacent deformity.
Sự hiện diện của mô đĩa đệm vượt ra ngoài ranh giới bình thường của viền khớp đốt sống,
xuyên suốt chu vi của đĩa, được gọi là ''phình'' và không được coi là một dạng của thoát vị.
Đó là kết quả của vết rách trong vòng xơ.
Sự phồng cân đối của mô đĩa lớn hơn 25% chu vi đĩa thường được xem như là sự thích nghi
với sự biến dạng liền kề.
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3 Annular fissure Rách vòng xơ
Annular fissures are separations between annular fibers, seen as high intensity zones on T2W
images representing fluid or granulation tissue and may enhance with gadolinium.
Rách vòng xơ là sự chia rẽ giữa các sợi vòng xơ, được xem là các vùng tín hiệu cao trên hình
ảnh T2W đại diện cho chất lỏng hoặc mô hạt và có thể ngấm thuốc gadolinium.

.
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4 Disc Herniation Thoát vị đĩa đệm
Disc herniation is defined as a focal displacement of disc material ( < 25% of the disc
circumference) beyond the limits of the intervertebral disc space.
A herniated disc can be contained (covered by outer annulus fibrosus) or uncontained.
Thoát vị đĩa đệm được định nghĩa là sự dịch chuyển khu trú của mô đĩa đệm (<25% của chu
vi của đĩa) vượt quá giới hạn của khoảng gian đĩa giữa các đốt sống.
Thoát vị đĩa đệm có thể được giới hạn (được bao phủ bởi vòng xơ bên ngoài) hoặc không
được giới hạn.
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a) Contained herniation Thoát vị được giới hạn
Disc herniations are contained, if the displaced portion is covered by outer annulus fibers
and/or the posterior longitudinal ligament.
The margins of the contained disc protrusions are smooth on imaging.
Thoát vị đĩa đệm được giới hạn, nếu phần di chuyển được bao phủ bởi các sợi vòng xơ bên
ngoài và/hoặc dây chằng dọc sau.
Bờ của các đĩa đệm nhô ra trơn nhẵn trên hình ảnh.
Disc herniations are uncontained when there is no such covering.
Thoát vị đĩa đệm không được giới hạn khi không có lớp bao phủ như vậy.
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b) Protrusion – Extrusion Lồi đĩa đệm – Thoát vị
Protrusion indicates that the distance between the edges of the disc herniation is less than the
distance between the edges of the base.
Extrusion is present when the distance between the edges of the disc material is greater than
the distance at the base.
Extrusion is associated with a defect in the annulus fibrosus and are usually noncontained.
Thoát vị Protrusion (Lồi đĩa đệm) cho thấy khoảng cách giữa các cạnh của mảnh đĩa đệm
thoát vị nhỏ hơn khoảng cách giữa các bờ của đĩa đệm (độ dày bình thường của đĩa đệm vị trí
thoát vị).
Thoát vị Extrusion (Thoát vị) xuất hiện khi khoảng cách giữa các cạnh của mảnh đĩa đệm
thoát vị lớn hơn khoảng cách giữa các bờ của đĩa đệm.
Thoát vị Extrusion kết hợp với một khiếm khuyết của vòng xơ và thường không được giữ lại.

Disc Protrusion versus Extrusion
Lồi và thoát vị đĩa đệm
9

c) Migration Thoát vị di trú
Migration indicates displacement of disc material away from the site of extrusion, regardless
of whether sequestrated or not.
Thoát vị di trú biểu hiện sự dịch chuyển của mô đĩa đệm ra khỏi vị trí thoát vị, bất kể có bị có
mảnh rời hay không.

Migration of herniated disc material
Di trú của vật liệu đĩa đệm bị thoát vị
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d) Sequestration Thoát vị mảnh rời
The term sequestration is used to indicate that the displaced disc material has lost continuity
with the parent disc.
Thuật ngữ Thoát vị mảnh rời được sử dụng để chỉ ra rằng vật liệu đĩa đĩa đệm di chuyển bị
mất liên tục với đĩa đệm gốc.
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e) Intravertebral herniation Thoát vị trong thân đốt sống (thoát vị trong mô xương xốp)
Intravertebral herniation or Schmorl node is herniation of disc material in the vertical
direction through a gap in the vertebral end plate.
Thoát vị trong thân đốt sống hoặc nốt Schmorl là thoát vị đĩa đệm theo hướng thẳng đứng
xuyên qua một kẽ hở của đĩa sụn gian đốt sống.
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5 Localization of Herniated Discs Phân vùng thoát vị đĩa đệm
a) Axial plane Mặt phẳng axial
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Central Vùng trung tâm
Since the posterior longitudinal ligament (PLL) is at its thickest in this region, the disc
usually herniates slightly to the left or right of this central zone.
Dây chằng dọc sau (PLL) là dày nhất trong khu vực này, đĩa đệm thường thoát vị ra nhẹ ở
bên trái hoặc bên phải của vùng trung tâm này.
Subarticular Vùng dưới diện khớp
Because the PLL is not as thick in this region, this is the number one region for disc
herniations.
Vì PLL không dày ở khu vực này, đây là vùng số một cho các thoát vị đĩa đệm.
Foraminal Vùng trong lỗ liên hợp
It is rare for a disc to herniate into the intervertebral foramen.
Only 5% to 10% of all disc herniation occur here or farther out.
When herniations do occur in this zone, they are often very troublesome for the patient.
This is because a super-delicate neural structure called the 'Dorsal Root Ganglion' (DRG)
lives in this zone resulting in severe pain, sciatica and nerve cell damage.
Rất hiếm khi một đĩa đệm thoát vị vào lỗ liên hợp giữa đốt sống
Chỉ có 5% đến 10% của tất cả thoát vị đĩa đệm xảy ra ở đây hoặc xa hơn.
Khi thoát vị xảy ra ở vùng này, chúng thường rất gây khó chịu cho bệnh nhân.
Điều này là do một cấu trúc thần kinh siêu nhạy được gọi là ‘Hạch rễ sau (hạch gai)' (DRG)
ở định vị ở khu vực này dẫn đến đau đớn nghiêm trọng, đau thần kinh hông và tổn thương tế
bào thần kinh.
Extraforaminal Vùng ngoài lỗ liên hợp
Disc herniations in this region are uncommon.
Thoát vị đĩa đệm ở khu vực này không phổ biến.
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b) Craniocaudal plane Mặt phẳng dọc (đầu – chân)
In the craniocaudal plane disc herniations are described as at disc level, suprapedicular level,
pedicular level and infrapedicular level.
Thoát vị đĩa đệm theo hướng dọc được mô tả ở mức độ đĩa đệm, mức độ trên cuống, mức độ
cuống đốt sống và mức độ dưới cuống.
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6 Modic classification Phân loại Modic
The Modic classification describes degenerative and inflammatory changes involving the
vertebral endplates and adjacent vertebral bodies as seen on MRI.
Phân loại Modic mô tả sự thoái hóa và biến đổi viêm có liên quan đến các tấm sụn của thân
đốt sống và thân đốt sống liền kề trên hình ảnh MRI.
a) Modic Type 1
Modic Type 1 is seen as low signal intensity on T1WI and high on T2WI, representing
fibrovascular tissue, inflammatory changes, and perhaps edema.
Type I changes may be chronic or acute.
There is a correlation between low back pain and Modic changes, especially Modic type 1.
Modic Type 1 cho thấy cường độ tín hiệu thấp trên T1W và cao trên T2W, tiêu biểu cho mô
sợi mạch, thay đổi viêm, và có thể phù.
Sự thay đổi loại I có thể là mạn tính hoặc cấp tính.
Có sự tương quan giữa đau lưng thấp và biến đổi Modic, đặc biệt là Modic type 1.
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b) Modic Type 2
Modic Type 2 is seen as high signal intensity on T1WI and isointense or high on T2WI,
representing bone marrow replacement by fat.
Modic Type 2 cho thấy cường độ tín hiệu cao trên T1W và đồng tín hiệu hoặc cao trên T2W,
tiêu biểu cho thay thế tủy xương bằng chất béo.
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c) Modic Type 3
Modic Type 3 is seen as low signal intensity on T1WI and low on T2WI, representing reactive
sclerosis.
Modic Type 3 cho thấy cường độ tín hiệu thấp trên T1W và thấp trên T2W, tiêu biểu cho
phản ứng xơ.
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1. Lumbar disc nomenclature: version 2.0.
Recommendations of the combined task forces of the North American Spine Society, the
American Society of Spine Radiology and the American Society of Neuroradiology.
by David F. Fardon, MD, Alan L. Williams, MD, Edward J. Dohring, MD, F. Reed Murtagh,
MD, Stephen L. Gabriel Rothman, MD, Gordon K. Sze, MD
2. www.chirogeek.com
Website on disc pathology with excellent teaching and illustrations.
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DANH PHÁP VÀ THUẬT NGỮ VIẾT
BÁO CÁO CHUẨN CỦA THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM
BS.CKII. Cao Thiên Tượng - Nguồn: Volume 15, Issue 2, Pages 167-174 (May 2007)
Bệnh lý cột sống rất phổ biến và gặp ở gần như ở tất cả các chuyên khoa. Giải phẫu cột
sống phức tạp, nhưng ngôn ngữ sử dụng để mô tả bệnh lý có thể còn phức tạp hơn. Nhiều
tham khảo thông thường khác nhau về danh pháp dùng để viết báo cáo thoát vị đĩa
đệm. Bài này tóm tắt và đưa ra các khuyến cáo chuẩn để viết báo cáo các thuật ngữ liên
quan đến thoát vị đĩa đệm. Thuật ngữ viết báo cáo chuẩn này có thể sử dụng cho CT và
MRI và giúp báo cáo vị trí và kích thước thoát vị đĩa đệm. Các nhà chẩn đoán cần phải
nhận thấy nhiều cạm bẫy liên quan đến thoát vị đĩa đệm để tránh trường hợp can thiệp
phẫu thuật ở tầng cột sống không đúng.
Xáo trộn giải phẫu cột sống rất thường gặp và có thể thấy ở người có triệu chứng cũng
như không có triệu chứng. Thuật ngữ dùng để mô tả thoát vị đĩa đệm phức tạp và nhiều
tham khảo thông thường khác nhau về danh pháp dùng để báo cáo bệnh lý thoát vị đĩa
đệm. Danh pháp trong bài này dựa trên khuyến cáo của hội cột sống Bắc Mỹ, hội X quang
thần kinh Mỹ và hội X quang cột sống Mỹ.
Mục đính của khuyến cáo là chuẩn hóa viết báo cáo về vị trí và kích thước của tổn thương
đĩa đệm và làm đơn giản hóa việc mô tả giải phẫu các dấu hiệu trên CT và MRI. Các
khuyến cáo là để báo cáo các bất thường về các vùng trên hình ảnh cắt ngang và các tầng
trên hình sagittal và coronal. Kích thước của thoát vị có thể mô tả theo từ ngữ hoặc số
lượng. Thật ngữ này có thể dùng trong cột sống cổ và ngực, nhưng chủ yếu đưa ra để
dùng trong cột sống thắt lưng.
Bàn luận
Có 23 đĩa đệm giữa các thân đốt sống từ C2 đến S1. Đĩa đệm dày hơn về phía trước ở cột
sống cổ và cột sống thắt lưng. Ở cột sống ngực, đĩa đệm có độ dày như nhau. Các đĩa đệm
góp một phần tư chiều dài cột sống. Đĩa đệm bình thường có nhân đĩa bên trong và vòng
xơ bên ngoài, và được bao bọc bởi sụn bề mặt thân sống (hình 1). Nhân đĩa chứa các
glycosaminoglycans ái nước với một mạng lưới sợi collagen. Theo thời gian, các
glycosaminoglycans gelatin bị thay thế bởi sụn xơ. Vòng xơ gồm 15-20 lá collagen được
sắp xếp chéo nhau và yếu nhất ở phía sau ngoài, ở đó các bó collagen được sắp xếp ít
hơn. Sụn bề mặt thân sống bao gồm sụn trong, vô mạch và không có thần kinh, được nuôi
dưỡng bằng sự khuếch tán từ thân sống và bề mặt thân sống kế cận.
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Hình 1: Axial (A) và Sagittal (B) T2W thấy tăng tín hiệu của nhân đĩa bình thường (N) và
giảm tín hiệu của vòng xơ bình thường (A).
Rách vòng xơ là sự tách đồng tâm, tỏa vòng hoặc ngang của vòng xơ. Rách vòng xơ (hình
2) có thể gặp ở một số ít người trên 40 tuổi và được xem như là bệnh lý và là yếu tố dự
báo thoát vị đĩa đệm. Hầu hết rách vòng xơ không nhìn thấy trên MRI, nhưng rách nhìn
thấy được là vùng tín hiệu cao thường có hình liềm và thường gặp ở phần sau đĩa đệm
L4-L5 và L5-S1. Rách tỏa vòng là sự phá vỡ vuông góc với trục các sợi collagen. Sự phá
vỡ này lan từ nhân collagen đến vòng xơ ở phía ngoại vi đĩa đệm và có thể gây đau nếu
rách nằm ngay cạnh hạch rễ thần kinh phía lưng. Hạch rễ thần kinh lưng cho ra dây thần
kinh xoang cột sống, dẫn truyền thần kinh phần sau bên của đĩa đệm. Rách đồng tâm là
sự phá vỡ song song với trục các sợi collagen. Điều này hình thành nên vùng tín hiệu cao
giữa các sợi collagen. Ý nghĩa của rách vòng xơ còn tranh luận và khi có có thể không
liên quan với nhu cầu điều trị hoặc với các triệu chứng lâm sàng.
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Hình 2: Axial (A) và sagittal (B) T2W thấy một vùng hình liềm (mũi tên) tăng tín hiệu
(vùng tăng tín hiệu) ở phần sau của đĩa đệm L4-L5. Đây là hình ảnh đặc trưng của rách
vòng xơ.
Thoát vị là thuật ngữ thường dùng nhiều nhất để mô tả sự di lệch của chất đĩa đệm. Điều
này có thể liên quan với sự di lệch nhân đĩa sụn bề mặt thân sống, mấu xương bị phân
mảnh hoặc mô vòng xơ vượt khỏi giới hạn bình thường của khoang đĩa đệm. Thoát vị đĩa
đệm có thể gặp dạng ly tâm ra phía ngoại vi đĩa đệm, hoặc hướng lên hoặc hướng xuống.
Thoát vị đĩa đệm là một sự di lệch khu trú của đĩa đệm ra xa khỏi giới hạn đĩa đệm bình
thường (ít hơn 50% chu vi đĩa đệm hoặc ít hơn 180 độ phía ngoại vi đĩa đệm). Điều này
ngược với lồi đĩa đệm là liên quan với hơn một nửa chu vi (hơn 180 độ của đĩa đệm) hoặc
toàn bộ đĩa đệm. Thoát vị là thuật ngữ chung có thể xác định đặc điểm thêm là protrusion
hoặc extrusion dựa vào hình dáng và lượng chất đĩa đệm bị di lệch.
Thoát vị là protrusion nếu khoảng cách lớn nhất của các bờ chất bị lồi nhỏ hơn các bờ của
chất đĩa đệm bình thường khi xác định trên cùng một mặt phẳng. Ví dụ, nếu khoảng cách
trên dưới của các bờ chất đĩa đệm bị thoát vị nhỏ hơn hoặc bằng các bờ của chất đĩa đệm
bình thường trên cùng một mặt phẳng (khi đo ở mặt cắt sagittal hoặc coronal để đánh giá
độ lan trên dưới), thì nó được phân loại là protrusion (hình 3). Đo chiều trên dưới gần như
luôn tốt nhất ở mặt phẳng sagittal. Lồi khu trú khi xác định trên mặt phẳng axial là phần
thoát vị liên quan với ít hơn một nửa đĩa đệm (< 180 độ chu vi đĩa đệm). Protrusion có
thể được phân loại thêm thành khu trú hoặc đáy rộng dựa vào mức độ đĩa đệm bị tổn
thương. Protrusion khu trú liên quan với ít hơn 25% (hoặc 90 độ ) của chu vi đĩa đệm,
trong khi protrusion đáy rộng nằm giữa 25% đến 50% (90-180 độ) của chu vi đĩa đệm
(hình 4).
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Hình 3: Hình sagittal T2W mô tả protrusion đĩa đệm L5-S1 (mũi tên trắng). Ghi nhận
chất đĩa đệm thoát vị không vượt qua giới hạn của bờ trên và bờ dưới đĩa đệm (tức là
vượt qua chỗ nối đĩa đệm/bề mặt thân sống). Khi xác định trên mặt cắt sagittal, thoát vị
đĩa đệm này là protrusion.

Hình 4: Axial T2w qua đĩa đệm L4-5 cho thấy protrusion đĩa đệm. Protrusion khu trú (A)
và đáy rộng (B) được vẽ bởi đường gạch chấm trắng. Protrusion khu trú liên quan ít hơn
25% (hoặc 90 độ ) của chu vi đĩa đệm, trong khi protrusion đáy rộng nằm trong khoảng
25% đến 50% (90-180 độ ) của chu vi đĩa đệm.
Ngược với protrusion, thoát vị đĩa đệm là extrusion nếu khoảng cách lớn nhất giữa các
bờ của chất bị thoát vị lớn hơn các bờ của đáy thoát vị khi đo trên cùng một mặt phẳng.
Ví dụ, nếu chất bị thoát vị vượt qua giới hạn của bờ trên hoặc bờ dưới đĩa đệm hay bề
mặt thân sống thấy trên mặt phẳng sagittal thì đây là extrusion đĩa đệm (hình 5). Nếu chất
đĩa đệm bị extrusion có cổ hẹp và phần thoát vị rộng hơn khi thấy trên mặt phẳng axial
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thì đó cũng là một minh hoạ rõ nhất cho extrusion (hình 6). Ngược lại, protrusion thì
không thể vượt qua bờ trên và bờ dưới đĩa đệm trên hình sagittal và có thể có cổ đáy rộng
với phần protrusion của đĩa đệm không rộng như cổ của protrusion (xem hình 5, hình 6).

Hình 5. Hình MRI sagittal cột sống thắt lưng cho thấy đĩa đệm bình thường (A),
protrusion L5-S1 (B), extrusion kèm di lệch xuống dưới ngang mức L5-S1 (mũi tên) (C).
Các đường trắng chỉ ra bờ trên và bờ dưới đĩa đệm L5-S1 ở hình B và C. Protrusion
không vượt qua chiều trên - dưới đĩa đệm trên hình sagittal (B), trong khi extrusion vượt
qua bờ này (C).

Hình 6. Hình axial T1W của cột sống thắt lưng ngang mức L4-5 cho thấy thoát vị đĩa đệm
ra sau. (A) thoát vị (đường chấm trắng) thấy cổ rộng hơn (các mũi tên trắng); (B) thoát
vị (đường chấm trắng) thấy cổ hẹp (các mũi tên trắng)
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Extrusion có thể phân loại thêm thành mảnh rời hoặc đĩa đệm bị di trú. Đĩa đệm bị di trú
là đĩa đệm hoặc mảnh đĩa đệm bị di lệch ra xa khỏi vị trí extrusion nhưng vẫn còn liên
tục với đĩa đệm bị extrusion. Mảnh rời là extrusion đĩa đệm bị bong khỏi đĩa đệm gốc
(hình 7). Quan trọng là mô tả mảnh rời, vì đĩa đệm rời có thể chống chỉ định điều trị xâm
lấn tối thiểu như cắt đĩa đệm vi phẫu (microdiskectomie), đốt nhiệt cao tần qua da (RFA),
giải ép đĩa đệm cơ học qua da hoặc bơm steroid trong đĩa đệm.

Hình 7. Hình sagittal T2W cột sống thắt lưng minh hoạ protrusion (mũi tên trắng) (A).
Ghi nhận độ lan theo chiều trên dưới không vượt qua bề mặt thân sống trên và dưới.
Extrusion đĩa đệm có lan chất đĩa đệm xuống dưới vượt qua giới hạn bề mặt trên của S1
(mũi tên trắng) (B). Mảnh đĩa đệm (mảnh rời) cũng nhìn thấy ở phía dưới của phần
extrusion (đường chấm trắng).
Thoát vị đĩa đệm cũng được phân loại theo mức độ lan. Độ lan được xem là tình trạng
của vòng xơ bao quanh nhân đĩa. Nếu vòng xơ ngoài còn nguyên, thoát vị đĩa đệm được
phân loại là kiểu được giới hạn và không có bất kỳ một sự thông thương nào với khoang
ngoài màng cứng hoặc ống sống. Ví dụ, nếu tiêm thuốc cản quang iode vào phần thoát vị
được giới hạn thì nó sẽ không rò vào khoang ngoài màng cứng hoặc ống sống từ chỗ
khuyết trong vòng xơ. Các mô tả khác của thoát vị đĩa đệm là làm rõ mối tương quan
của nó với dây chằng dọc sau. Trong sơ đồ mô tả này, các loại thoát vị đĩa đệm có thể chia
thành dưới dây chằng, xuyên dây chằng hoặc ngoài dây chằng phụ thuộc vào thoát vị đĩa
đệm nằm trước dây chằng, lan qua dây chằng dọc sau hoặc thoát vị vào một vùng không
được bao bọc dây chằng dọc sau ở phía sau (hình 8). Mặc dù sơ đồ mô tả này có tác
dụng để định vị thoát vị khi dây chằng dọc sau được nhìn thấy rõ, nhưng khó phân
biệt được dây chằng dọc sau với các sợi ngoài của vòng xơ hoặc với màng cứng. Mối quan
hệ của đĩa đệm với dây chằng dọc sau chủ yếu phụ thuộc vào bất thường trên hình sagittal.
Dây chằng dọc sau bám trực tiếp ở bờ sau thân sống phía trung tâm, ở đó không có một
khoang nào cả. Dây chằng dọc sau bị hẹp lại ở cạnh trung tâm và không bám chặt với
phần sau của thân sống vì vậy tạo ra một khoang gọi là khoang ngoài màng cứng phía
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trước. Khoang này là một vị trí giải phẫu quan trọng để nhận diện vì các mảnh đĩa
đệm thường bị nhốt trong khoang ngoài màng cứng phía trước (hình 8).

Hình 8: Sagittal T2W thắt lưng cùng ở các bệnh nhân khác nhau minh hoạ nhiều loại
thoát vị đĩa đệm. (A) thoát vị đĩa đệm lan xuống dưới từ gốc ở đĩa đệm L4-L5 (mũi tên
trắng) và nằm ngay trước dây chằng dọc sau (mũi tên đen) trong khoang ngoài màng
cứng phía trước. Extrusion đĩa đệm (mũi tên trắng) nằm ở đường giữa (ghi nhận mỏm
gai chỉ ra bằng các dấu sao đen) và ngay phía sau dây chằng dọc sau, không thấy rõ trên
hình đường giữa vì dính trực tiếp với phần sau thân sống. Thoát vị đĩa đệm được xác định
là lan vào trong ống sống xuyên qua dây chằng dọc sau (thoát vị xuyên dây chằng). (C)
thoát vị đĩa đệm thấy phía sau dây chằng dọc sau (mũi tên đen) và bắt nguồn ở ngay phía
bên của dây chằng dọc sau. Dây có thể gọi là thoát vị ngoài dây chằng.
Vị trí của thoát vị có thể mô tả theo các vùng giải phẫu khác nhau trên mặt cắt axial và
theo mức giải phẫu trên mặt cắt sagittal hoặc coronal. Thoát vị trên mặt cắt sagittal và
coronal được xác định theo hướng lan trên dưới của thoát vị và mô tả thoát vị so với
cuống sống. Các yếu tố mô tả là thoát vị trên cuống, cuống, dưới cuống và thoát vị ngang
mức đĩa đệm (hình 9 và 10). Phân loại vị trí thoát vị theo mắt cắt axial thực tế và hữu ích
hơn vì nó mô tả vị trí thoát vị liên quan với các dây thần kinh thoát ra và đi ngang. Trong
sơ đồ phân loại trên axial này, bờ trong của khớp liên mấu và các bờ của cuống sống hoặc
lỗ liên hợp được dùng cho các mốc giải phẫu. Mô tả vị trí của thoát vị không phải luôn
dễ dàng vì bề mặt và các mốc của cuống sống và khớp liên mấu uốn cong và việc vẽ ra
một bờ rõ ràng có thể khó khăn họăc đôi khi không thể vẽ được. Trên mặt phẳng axial,
các bờ hoặc vùng được xác định là vùng trung tâm, vùng dưới mặt khớp, vùng lỗ liên
hợp, vùng ngoài lỗ liên hợp hay vùng bên xa và vùng trước (hình 11). Hầu hết thoát vị
đĩa đệm chiếm hơn một vùng và nhiều thoát vị chiếm hơn một tầng.
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Hình 9. Hình sagittal T2W chỉ ra các mức thoát vị. D, mức đĩa đệm; I, dưới cuống; P,
cuống; S, trên cuống.

Hình 10. Hình sagittal T2W (A, B) và sagittal T1W (C) của cột sống thắt lưng chỉ ra nhiều
loại thoát vị đĩa đệm khác nhau ở các mức khác nhau. (A) thoát vị đĩa đệm ngang mức
L4-L5 có di lệch nhẹ thoát vị xuống dưới (mũi tên trắng); thoát vị này nằm ở mức trên
cuống. (B) extrusion đĩa đệm bắt nguồn từ L4-L5 với mảnh thoát vị rời ở mức cuống sống
(mũi tên trắng). (C) thoát vị đĩa đệm bắt nguồn từ L4-L5 lan lên trên để nằm ở vị trí dưới
cuống (mũi tên trắng). Cuống sống (đầu mũi tên trắng) thấy ngay phía trên của thoát vị.
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Hình 11. Hình axial T2w ngang qua đĩa đệm L3-4 chỉ ra các vùng đĩa đệm khác nhau
được xác định trên hình axial. Đoạn đường màu xanh lá cây chỉ ra vùng trung tâm, đường
màu xanh nước biển chỉ ra vùng dưới mặt khớp, đường màu vàng chỉ ra vùng lỗ liên hợp,
đường màu đỏ chỉ ra vùng ngoài lỗ liên hợp và đường màu trắng là vùng phía trước.
Việc mô tả thoát vị đĩa đệm cần phải mô tả mối liên quan với các dây thần kinh và cần
phải đưa ra thông tin về dây thần kinh bị tổn thương và chúng bị đẩy lệch hay bị chèn ép
ở đây. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch phẫu thuật mà
còn định vị chính xác các bất thường phải mô tả đúng để xác định các triệu chứng lâm
sàng của bệnh nhân có hay không có tương ứng với vị trí thoát vị thấy trên hình MRI.
Mối tương quan này cần phải được làm kỹ lưỡng để tránh phẫu thuật ở tầng cột sống
không đúng. Thường thoát vị có thể gặp nhiều tầng và bệnh nhân có thể có triệu chứng ở
một tầng thoát vị và không có ở tầng khác. Phần lớn thoát vị đĩa đệm (90% hoặc hơn) gặp
ở vị trí trung tâm hoặc dưới mặt khớp. Khi thoát vị gặp ở vị trí này, sẽ thường ảnh hưởng
đến rễ thần kinh chạy ngang (tức là, thoát vị đĩa đệm cạnh trung tâm ở tầng L4-5 hầu như
sẽ thường ảnh hưởng đến rễ L5 chạy ngang hơn là rễ thần kinh L4 thoát ra) (hình 12). Chỉ
khoảng 4% đến 5% thoát vị đĩa đệm gặp ở trong hoặc ngoài lỗ liên hợp. Các thoát vị này
không chỉ rất ít gặp hơn thoát vị đĩa đệm cạnh trung tâm mà còn ảnh hưởng đến rễ thần
kinh thoát ra ở ngang mức này (tức là, thoát vị trong hoặc ngoài lỗ liên hợp ở tầng L4-5
sẽ thường ảnh hưởng nhiều nhất đến rễ thoát L4 hơn là rễ ngang L5) (xem hình 12). Vì
vậy thoát vị trong hoặc ngoài lỗ liên hợp sẽ có xu hướng giống với thoát vị ở một tầng
cột sống cao hơn. Sử dụng ví dụ trên, rễ thần kinh L4 sẽ thường bị ảnh hưởng bởi thoát
vị đĩa đệm trung tâm hoặc dưới mặt khớp ở ngang mức L3-4 hơn là thoát vị trong hoặc
ngoài lỗ liên hợp ngang mức L4-5. Một khi gặp kiểu thoát vị này, điều quan trọng là phải
nhận diện chính xác để ngăn ngừa phẫu thuật không cần thiết ở tầng phía trên (xem hình
12).
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Hình 12. Hình axial T2W (A, C) và T1W (B) chỉ ra các dấu hiệu khác nhau. (A) các rễ
thoát thần kinh bình thường (mũi tên đen) và các rễ thần kinh chạy ngang bình thường
(mũi tên đen hở). (B) Protrusion dưới mặt khớp và trung tâm trái (mũi tên trắng) đẩy lệch
rễ thần kinh chạy ngang (mũi tên đen). (C) thoát vị đĩa đệm trong lỗ liên hợp đẩy lệch rễ
thoát thần kinh (mũi tên trắng hở) về phía sau bên.
TÓM LẠI
Thoát vị đĩa đệm là bệnh lý thường gặp, có thể phát hiện ở những người có triệu chứng
và không có triệu chứng. Thuật ngữ truyền thống từng được sử dụng để mô tả thoát vị rất
khác nhau. Các tác giả đã trình bày danh pháp chuẩn và được khuyến cáo dùng để mô tả
thoát vị đĩa đệm với mục đích làm đơn giản hóa và chuẩn hoá viết báo cáo kết quả các
bất thường với hy vọng điều này sẽ cải thiện độ chính xác về sự truyền đạt các dấu hiệu
giải phẫu. Rách vòng xơ là dấu hiệu báo trước đĩa đệm có biểu hiện là sự phá vỡ dạng
đường của các sợi vòng xơ. Hầu hết các rách vòng xơ không nhìn thấy được trên MRI
nhưng một số có thể thấy được là các vùng tín hiệu cao. Thoát vị có thể do rách vòng xơ
và có thể phân chia thêm thành protrusion và extrusion phụ thuộc vào độ nặng. Extrusion
là thoát vị nặng hơn và có thể có chất đĩa đệm di trú lên trên hoặc xuống dưới, có thể di
lệch vào khoang ngoài màng cứng phía trước, hoặc có thể bong ra thành mảnh thoát vị
rời. Thoát vị đĩa đệm cũng có thể phân loại theo mức độ lan của vòng xơ và vị trí của
chúng khi so với dây chằng dọc sau.
Một trong những nền móng quan trọng nhất của hệ thống báo cáo kết quả chuẩn là định
nghĩa trên hình axial của vị trí thoát vị. Vị trí xác định mà dây thần kinh có thể bị ảnh
hưởng nhất bởi thoát vị. Điều đặt biệt quan trọng là phát hiện các thoát vị ít gặp hơn đó
là thoát vị ngoài lỗ liên hợp và trong lỗ liên hợp vì các thoát vị này có thể ảnh hưởng đến
rễ thần kinh thoát hơn là rễ ngang và có thể giống với thoát vị cạnh trung tâm ở mức trên
nó.
Hiểu biết đầy đủ bệnh học gây ra thoát vị đĩa đệm, các loại thoát vị đĩa đệm, các cấu trúc
quan trọng liên quan với nó và truyền đạt đúng các thông tin này như thế nào sẽ góp phần
đánh giá bệnh nhân chính xác cao và hy vọng rằng sẽ làm giảm số các thủ thuật phẫu
thuật ở vị trí giải phẫu không đúng.
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