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In this article we will focus on:
- A 3-step approach on how to analyze pathology of the infrahyoid neck on crosssectional imaging..
- The 5 anatomical spaces of the infrahyoid neck.
Trong bài này chúng ta sẽ tập trung vào:
- 3 bước tiếp cận làm thế nào để phân tích bệnh lý vùng cổ dưới xương móng trên hình
ảnh cắt ngang.
- 5 khoang giải phẫu của vùng cổ dưới xương móng
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1 Giải phẫu cổ dưới xương móng
Tam giác phẫu thuật
Các khoang của cổ dưới xương móng
2 Cách tiếp cận có hệ thống
3 Khoang tạng
U thanh khí quản
Ung thư biểu mô tế bào vảy
Bướu giáp đa nhân
Nang ống giáp lưỡi
4 Khoang cảnh
U cận hạch
U bao dây thần kinh
Huyết khối tĩnh mạch cổ
Nang khe mang 2nd
5 Khoang sau hầu
Áp xe khoang sau hầu
Phù khoang sau hầu
6 Khoang cổ sau
U lympho
U mỡ
U bạch huyết hoặc u nang mạch bh
7 Khoang quanh cột sống
Sarcoma
U xơ lành tính

1 Anatomy of the Infrahyoid Neck
Surgical triangles
Spaces of the infrahyoid neck
2 Systematic approach
3 Visceral space
Laryngocele
Squamous cell carcinoma
Multinodular goiter
Thyroglossal duct cyst
4 Carotid space
Paraganglioma
Schwannoma
Jugular vein thrombosis
Second branchial cleft cyst
5 Retropharyngeal Space
Retropharyngeal abscess
Retropharyngeal edema
6 Posterior cervical space
Lymphoma
Lipoma
Lymphangioma or Cystic hygroma
7 Perivertebral space
Sarcoma
Benign fibrous tumor
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1 Anatomy of the Infrahyoid Neck Giải phẫu của cổ dưới xương móng
1.1 Surgical triangles Tam giác phẫu thuật
The infrahyoid neck is the region of the neck extending from the hyoid bone to the thoracic
inlet.
Traditionally the anatomy of the infrahyoid neck has been subdivided into a group of surgical
triangles whose borders are readily palpable bones and muscles (figure).
These triangles have a cranial-caudal orientation and therefore are difficult to correlate with
cross-sectional imaging.
Another approach to the anatomy of the neck is the so-called 'spatial approach', which we shall
use in this review.
Cổ dưới xương móng là vùng cổ kéo dài từ xương móng lỗ trên lồng ngực.
Giải phẫu cổ điển vùng cổ dưới xương móng đã được chia thành một nhóm các tam giác phẫu
thuật có đường viền rõ ràng là xương và cơ (hình vẽ).
Những hình tam giác này có định hướng theo chiều đầu - chân và do đó rất khó tương quan
với hình ảnh cắt ngang.
Cách tiếp cận khác cho giải phẫu vùng cổ là cách tiếp cận được gọi là "cách tiếp cận theo các
khoang" mà chúng ta sẽ sử dụng trong bài tổng quan này.
Notice the musculus omohyoideus in the illustration.
This is one of the 'strap' muscles, an important landmark in the neck.
It is a group of four pairs of muscles in the anterior part of the neck: the sternothyroid,
sternohyoid, thyrohyoid and omohyoid muscles.
They are all attached to the hyoid bone and look like a strap.
The other strap-muscles are not drawn in this illustration.
Chú ý đến cơ vai móng trong hình minh hoạ.
Đây là một trong những cơ cầu vai, một mốc quan trọng ở cổ.
Nó là một nhóm bốn cặp cơ ở phần trước của cổ: cơ ức giáp, cơ ức móng, cơ giáp móng và cơ
vai móng.
Tất cả chúng đều dính vào xương móng và trông giống như một dây đeo.
Các cơ đeo khác không được vẽ trong minh hoạ này.
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In the spatial approach to the anatomy of the infrahyoid neck, the cross-sectional anatomy is
described as a series of spaces defined by the various layers of the deep cervical fascia.
This facilitates the understanding and interpretation of cross-sectional imaging modalities like
CT and MRI (1).
Some of these infrahyoid spaces are continuous with the suprahyoid neck and some are
continuous with the superior mediastinum.
Trong cách tiếp cận giải phẫu cổ dưới xương móng theo các khoang, giải phẫu cắt ngang được
mô tả như là một loạt seri của khoang được xác định bởi các lớp khác nhau của mạc cổ sâu.
Điều này tạo điều kiện để hiểu và giải thích theo phương thức chụp cắt ngang trong CT và
MRI (1).
Một số khoang cổ dưới xương móng liên tục với cổ trên xương móng và một số liên tục với
trung thất trên.

The infrahyoid neck is separated from the suprahyoid neck by the hyoid bone (arrow)
Cổ dưới xương móng được tách ra từ cổ trên xương móng bởi xương móng (mũi tên)
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1.2 Spaces of the infrahyoid neck Các khoang của vùng cổ dưới xương móng
The infrahyoid neck is divided into 5 major anatomical compartments or spaces by the various
layers of the cervical fascia (2).
These spaces are well recognized in the axial plane and therefore suited for analysis on axial
CT or MR.
Cổ dưới xương móng được chia thành 5 ngăn giải phẫu chủ yếu hoặc các khoang bởi các lớp
khác nhau của mạc cổ (2).
Những khoang này được công nhận rộng rãi trong mặt phẳng axial và do đó phù hợp để phân
tích trên axial CT hoặc MRI.
1 Visceral space Khoang tạng
Central compartment containing several viscera like the larynx, thyroid, hypopharynx and
cervical esophagus.
Khoang trung tâm có chứa một số nội tạng như thanh quản, tuyến giáp, hạ họng và thực quản
thực quản cổ.
2 Carotid space Khoang cảnh
Paired space just lateral to the visceral compartment which contains the internal carotid artery,
internal jugular vein and several neural structures.
Một cặp khoang phía bên của khoang tạng có chứa động mạch cảnh trong, tĩnh mạch cảnh
trong và một vài cấu trúc thần kinh.
3 Retropharyngeal space Khoang sau hầu
A small virtual space containing only fat continuous with the suprahyoid space and the middle
mediastinum.
Một khoang ảo, nhỏ chỉ chứa mỡ liên tục với khoang trên xương móng và trung thất giữa.
4 Posterior Cervical Space Khoang cổ sau
Paired space posterolateral to the carotid space.
It contains fat, lymph nodes and neural elements.
Một cặp khoang phía sau bên khoang cảnh.
Nó chứa mỡ, hạch bạch huyết và vài cấu trúc thần kinh.
5 Perivertebral space Khoang quang cột sống
This large space completely encircles the vertebral body including the pre- and paravertebral
muscles.
Đây là một khoang rộng bao quanh hoàn toàn xương cột sống bao gồm cả các cơ trước và bên
cột sống.

Spaces defined by the deep cervical fascia
Các khoang được xác định bởi mạc cổ sâu
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Below is a CT image of a patient with massive subcutaneous emphysema after a motor vehicle
accident.
Air has dissected along the layers of the cervical fascia.
Notice that you are able to find all five spaces - they are now outlined by air.
Bên dưới là hình CT của một bệnh nhân bị tràn khí dưới da nhiều sau một vụ tai nạn xe cơ
giới.
Không khí đã bị cắt dọc theo các lớp của mạc cổ.
Lưu ý rằng bạn có thể tìm thấy tất cả năm không gian - chúng bây giờ được vạch ra bởi không
khí.
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2 Systematic approach Cách tiếp cận có hệ thống
The systematic approach to pathology in the infrahyoid neck is a three-step procedure:
Step 1 Bước 1 :
In which space is the lesion located?
Step 2 Bước 2:
What are the normal contents of this space?
Step 3 Bước 3:
What pathology arises from these contents and can we recognize a specific radiological pattern
and does this correspond to the clinical information?
Cách tiếp cận có hệ thống đối với bệnh lý ở cổ infrahyoid là một thủ thuật ba bước:
Tổn thương định vị trong khoang nào?
Bình thường khoang đó chứa những gì?
Bệnh lý nào phát sinh từ những đây và chúng ta có thể nhận ra một dạng hình ảnh học đặc
trưng và điều này có tương ứng với thông tin lâm sàng hay không?
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3 Visceral space Khoang tạng
The visceral space extends from the
hyoid to the anterior mediastinum and
does not extend into the suprahyoid
space.
On the left the normal contents and
derived pathology of the visceral
space.
Khoang tạng kéo dài từ xương móng
đến trung thất trước và không mở rộng
vào khoang trên xương móng.
Ở bên trái các cấu trúc bình thường và
bệnh lý có nguồn gốc từ khoang tạng.
The CT section is at the level of the
supraglottic larynx and the thyroid
cartilage.
Anterior to the thyroid cartilage are the
'strap'
muscles:
sternothyroid,
sternohyoid,
thyrohyoid
and
omohyoid.
Lát CT là ở ngang mức thanh môn và
sụn giáp.
Trước sụn giáp là các cơ đeo: cơ ức
giáp, cơ ức móng, cơ giáp móng và cơ
vai móng.
They are all connected to the hyoid and depress the hyoid bone and larynx during swallowing
and speaking.
These muscles are long and flat much like a strap.
We will now continue with a few cases.
Although we have provided the diagnosis in these cases, we still want you to follow the 3-step
approach.
Tất cả chúng đều liên kết với xương móng và làm hạ xương móng và thanh quản trong khi
nuốt và nói.
Những cơ này dài và phẳng giống như dây đeo.
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một vài trường hợp.
Mặc dù chúng tôi đã cung cấp chẩn đoán trong những trường hợp này, nhưng chúng tôi vẫn
muốn bạn thực hiện theo 3 bước tiếp cận.
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3.1 Laryngocele U thanh khí quản
Step 1: which space? Bước 1: khoang nào?
Below is a patient with a swelling on the right side of the neck.
Study the image and decide in which space the lesion is located.
Then continue reading.
The swelling is centered within the borders of the thyroid cartilage.
Therefore this must be pathology arising in the visceral space.
Bên dưới là bệnh nhân với sưng bên phải cổ.
Nghiên cứu hình ảnh và quyết định tổn thương định vị ở khoang nào.
Sau đó tiếp tục đọc.
Sưng ở trung tâm trong các ranh giới của sụn giáp.
Do đó đây phải là bệnh lý phát sinh trong khoang tạng.

9

Step 2: normal contents? Bước 2: cấu trúc bình thường chứa bên trong?
Below is an additional image is shown at a slightly lower level.
Study the images and decide which structures in the visceral space are present at this level and
which are not.
Then continue reading.
Bên dưới là hình ảnh bổ sung ở mức thấp hơn một chút.
Nghiên cứu hình ảnh và quyết định những cấu trúc trong khoang tạng có mặt ở mức này và
không có mặt.
Sau đó tiếp tục đọc.
The CT section shows the lesion present at the level of the supraglottic larynx and the thyroid
cartilage.
So we are much too cranial for trachea, thyroid gland, parathyroid glands and recurrent
laryngeal nerve, which lies in the tracheo-esophageal groove.
Paratracheal level VI lymph nodes are located around the larynx and not within the larynx, so
they can be ruled out.
Lát CT cho thấy tổn thương hiện diện ở mức thanh môn thanh quản và sụn giáp.
Vì vậy, chúng ta có quá nhiều cơ quan như khí quản, tuyến giáp, tuyến cận giáp và dây thần
kinh thanh quản quặt ngược, nằm trong rãnh khí - thực quản.
Hạch bạch huyết ngang mức sụn khí quản VI nằm quanh thanh quản và không ở trong thanh
quản, do đó chúng có thể bị loại trừ.
The hypopharynx is posterior to the lesion and has a normal appearance.
Embryological remnants like thyroglossal duct cyst can be considered, but these are typically
embedded in the laryngeal strap musculature and therefore should be located anterior to the
thyroid cartilage.
So the only normal anatomy from which this lesion could have arisen is the larynx.
Hạ họng ở phía sau tổn thương và xuất hiện bình thường.
Các phần còn sót lại của hệ thống bào thai như nang ống giáp lưỡi có thể được xem xét, nhưng
điển hình được nằm trong cơ đeo thanh quản và do đó nên được định vị trước sụn giáp.
Vì vậy, giải phẫu bình thường duy nhất mà tổn thương này có thể phát sinh là thanh quản.

Laryngocele
U thanh khí quản
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Step 3: Pattern recognition Bước 3: Nhận diện khuôn mẫu hình ảnh
This lesion presents as a cystic lesion with sharply defined, enhancing boundaries.
The lesion is located in the supraglottic larynx in the right paraglottic space and also has an
extralaryngeal component, which explains the lump on the right side of the neck.
Tổn thương này hiện diện như là một tổn thương dạng nang với ranh giới được xác định rõ
ràng, ngấm thuốc viền.
Tổn thương này nằm trong thanh môn thanh quản trong khoang cạnh thanh môn bên phải và
cũng có thành phần ngoài thanh quản, giải thích cục u ở bên phải cổ.
At endoscopy a large submucosal swelling on the right was seen in the larynx.
Squamous cell cancer, which is a mucosal disease, can therefore be dismissed.
When we think about the radiological appearance of the four submucosal entities mentioned
in the table on the bottom, we can make the following remarks:
Nội soi, sưng nề nhiều dưới niêm mạc ở bên phải được nhìn thấy trong thanh quản.
Ung thư tế bào vảy, đó là một bệnh của niêm mạc, do đó có thể bị loại.
Khi chúng ta suy nghĩ về sự xuất hiện của bốn thực thể dưới niêm mạc trong bảng ở bên dưới,
chúng ta có thể đưa ra những lưu ý sau:
 Chondrosarcoma: we would expect irregular calcifications as in all malignant cartilage
tumors. This lesion however has no calcifications.
Sarcom sụn: chúng ta có thể mong đợi vôi hóa không đều như trong tất cả u sụn ác tính
bất thường như trong tất cả các khối u sụn ác tính. Tuy nhiên tổn thương này không có
vôi hóa.
 Paraganglioma: this is a hypervascular lesion and this lesion only has enhancing walls.
U cận hạch: đây là một tổn thương nhiều mạch máu và tổn thương này chỉ ngấm thuốc
ở thành.
 Schwannoma: a rare lesion at this location and we would expect a more solid looking
appearance, while this lesion is completely cystic.
U bao dây thần kinh: một tổn thương hiếm gặp ở vị trí này và chúng ta trông chờ tổn
thương dạng đặc xuất hiện, trong khi tổn thương này hoàn toàn là nang.
 Laryngocele: which is the diagnosis.
U thanh khí quản: đó là chẩn đoán.
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When a laryngocele is suspected you always have to search carefully for an underlying cause.
Primary laryngocele has no underlying cause.
Secondary laryngocele arises due to pathology in the laryngeal ventricle, which is a slit-like
opening between the true and the false vocal cords.
A secondary laryngocele is frequently caused by a squamous cell carcinoma, as in this case.
At endoscopy the tumor may be obscured by the laryngocele itself.
Khi nghi ngờ u thanh khí quản bạn luôn phải tìm kiếm cẩn thận cho một nguyên nhân nằm
bên dưới. U thanh khí quản nguyên phát không có nguyên nhân nằm bên dưới.
U thanh khí quản thứ phát phát sinh do bệnh lý trong thanh thất thanh quản, đó là một khe mở
giống như giữa sợi dây thanh âm thật và giả.
Một u thanh khí quản thứ phát thường gây ra bởi một ung thư biểu mô tế bào vảy, như trong
trường hợp này.
Khi nội soi, khối u có thể bị che khuất bởi chính thanh quản.

Secondary internal and external laryngocele caused by a tumor
at the level of the laryngeal ventricle (enhancing mass on the right image)
U thanh khí quản thứ phát bên trong và bên ngoài gây ra bởi
một khối u ở mức tâm thất thanh quản (khối ngấm thuốc ở hình ảnh bên phải)

12

Mechanism of a laryngocele Cơ chế của u thanh khí quản
The laryngeal ventricle (v) is a slit-like opening between the false and true vocal cords (image
far left).
It is the anatomic landmark between supraglottis and glottis.
The ventricle extends laterally and then cranially into the paraglottic space.
When the opening of the laryngeal ventricle is completely obstructed by tumor, the mucosa in
the paraglottic space continues to produce fluid.
Thanh thất (v) giống như một khe mở giữa dây thanh âm giả và thật (hình xa bên trái).
Đây là cột mốc giải phẫu giữa tiền đình và thanh môn.
Thanh thất kéo dài về phía và sau đó vào trong khoang bên thanh môn.
Khi mở thanh thất thanh quản bị cản trở hoàn toàn bởi khối u, niêm mạc trong khoang bên
thanh môn tiếp tục tạo ra dịch.
This results in a fluid-filled internal laryngocele.
Eventually the paraglottic space becomes filled up and the internal laryngocele will become
external by extending outside of the larynx through the thyro-hyoid membrane.
When the opening of the laryngeal ventricle is partially obstructed, a pressure-valve
mechanism may result in an air-containing internal laryngocele which may, eventually,
become external (right image, red arrow).
Điều này dẫn đến dịch chứa đầy trong thanh quản.
Cuối cùng khoang bên thanh môn trở nên lấp đầy và bên trong thanh quản sẽ mở rộng ra bên
ngoài thông qua màng giáp móng.
Khi sự mở của thanh thất thanh quản bị cản trở một phần, cơ chế van áp suất có thể dẫn đến
có chứa không khí bên trong thanh quản, cuối cùng trở ra bên ngoài (ảnh bên phải, mũi tên
đỏ).

LEFT: Coronal CT image through the larynx with normal anatomy: false cords (F), true
cords (T) and ventricle in between (V)
RIGHT: Fluid-filled secondary internal and external laryngocele due to a small enhancing
tumor in the laryngeal ventricle (T) obstructing the laryngeal ventricle. On the left side, an
air-filled primary internal and external laryngocele.
BÊN TRÁI: Hình CT coronal qua thanh quản với giải phẫu bình thường: dây giả (F), dây thật
(T) và tâm thất ở giữa (V)
BÊN PHẢI: Dịch lấp đầy bên trong và bên ngoài ở u thanh khí quản thứ phát do một khối u
ngấm thuốc ít ở thanh thất (T) cản trở thanh thất thanh quản. Ở phía bên trái, khí lấp đầy bên
trong và bên ngoài u thanh khí quản nguyên phát.
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3.2 Squamous cell carcinoma Ung thư biểu mô tế bào vảy
Below is a CT-image at the level of the thyroid cartilage.
There is an irregular mass centered in the right piriform sinus.
This mass is in the visceral space.
In this region the most common tumor is a squamous cell carcinoma.
This was proven at biopsy.
Notice the retropharyngeal space (yellow arrow).
This is a virtual space containing only some fat.
Ở bên dưới là hình ảnh CT ở ngang mức sụn giáp.
Có một khối không đều ở trung tâm phía xoang lê bên phải.
Khối này nằm trong khoang tạng.
Trong vùng này khối u phổ biến nhất là một ung thư biểu mô tế bào vảy.
Điều này đã được chứng minh khi sinh thiết.
Chú ý khoang sau hầu (mũi tên màu vàng).
Đây là một khoang ảo chỉ chứa một ít mỡ.
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On the bottom, contiguous slices in a craniocaudal direction at the level of the larynx.
Study this case, which is quite similar to a previously discussed case and then continue
reading.
Bên dưới, các lát cắt liền kề nhau với hướng đầu chân ở ngang mức thanh quản.
Nghiên cứu trường hợp này, tương tự như trường hợp đã thảo luận trước đó và sau đó tiếp tục
đọc.
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1) Mass with fluid density on the right at the level of the supraglottic larynx, i.e. a
laryngocele. There is a small extralaryngeal component. Caudal to this laryngocele is a
small enhancing tumor in the laryngeal ventricle (red arrow). Biopsy revealed squamous
cell carcinoma.
Khối với đậm độ dịch ở bên phải ngang mức trên thanh môn, tức là u thanh khí quản.
Có một phần nhỏ bên ngoài thanh quản. Phía chân tới u thanh khí quản này là một u ngấm
thuốc nhẹ trong thanh thất (mũi tên đỏ). Sinh thiết cho thấy ung thư biểu mô tế bào vảy.
2) On the left side there is an air-filled laryngocele (blue arrow).
Ở phía bên trái khối u thanh khí quản này lấp đầy khí (mũi tên xanh).
3) The vocal cords (v) are normal.
Các dây thanh âm (v) bình thường.
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3.3 Multinodular goiter Bướu giáp đa nhân
Step 1: Which space? Bước 1: Khoang nào?
Below is a patient with a swelling on the left side of the neck, which has existed for years.
The swelling is adjacent to the left lamina of the thyroid cartilage.
The strap musculature seems to be draped over the lesion (blue arrow).
Therefore this lesion lies within the visceral space.
Bên dưới là một bệnh nhân bị phì đại bên trái cổ, đã tồn tại từ nhiều năm nay.
Phì đại kế cận lớp mỏng bên trái sụn giáp.
Các cơ đeo dường như được treo trên tổn thương (mũi tên màu xanh).
Do đó tổn thương này nằm trong khoang tạng.

Multinodular goiter: Strap muscles on right side (yellow arrow)
and presumed position of strap muscles on the left (blue arrow)
Bướu giáp đa nhân: Các cơ đeo phía bên phải (mũi tên màu vàng)
và vị trí giả định của các cơ đeo bên trái (mũi tên màu xanh)
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Step 2: Normal contents? Bước 2: Cấu trúc chứa bên trong bình thường?
Analysis of the normal anatomical contents of the visceral space rules out many possible
tissues and organs from which this pathology may arise:
Phân tích các nội dung giải phẫu thông thường của không gian nội tạng quy định nhiều mô có
thể và các cơ quan mà bệnh lý học này có thể phát sinh:
- Larynx and hypopharynx
This mass is located outside of the larynx and hypopharynx.
The hypopharynx is slightly displaced due to the retropharyngeal extension of the mass
and the lesion lies cranial to the trachea.
- Thanh quản và hạ họng
Khối này nằm bên ngoài thanh quản và hạ họng.
Hạ họng bị dịch chuyển một chút do mở rộng khoang sau hầu của khối tổn thương và tổn
thương nằm phía đầu đến khí quản.
- Embryological remnants
Remnants like thyroglossal duct cyst can be considered but these lesions are usually cystic.
- Di tích bào thai
Phần sót lại như nang ống giáp lưỡi có thể được xem xét nhưng những tổn thương này
thường là nang.
- Paratracheal lymph nodes
These are located outside of the strap musculature.
- Các hạch bạch huyết bên khí quản
Nằm bên ngoài hệ thống cơ đeo.
- Recurrent laryngeal nerve
This nerve is located within the tracheo-esophageal groove.
- Thần kinh thanh quản quặt ngược
Thần kinh này nằm trong rãnh khí - thực quản.
By exclusion we can say that this mass arises either from the thyroid gland or the parathyroid
glands.
Bằng cách loại trừ chúng ta có thể nói rằng khối u này phát sinh từ tuyến giáp hoặc tuyến cận
giáp.
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Step 3: Pattern recognition and clinical information
Bước 3: Nhận dạng mẫu tổn thương và thông tin lâm sàng
On the chest film we notice a displacement of the trachea to the right by an upper mediastinal
mass.
So the mass is located within the visceral space and extends into the anterior mediastinum,
since the trachea is located within the anterior mediastinum.
It is well-defined towards the surrounding fat and there are a few scattered coarse
calcifications.
Trên phim ngực chúng ta chú ý sự dịch chuyển khí quản sang bên phải bởi một khối của trung
thất trên.
Vì vậy khối nằm trong khoang tạng và mở rộng vào trung thất trước, vì khí quản nằm trong
trung thất trước.
Nó được xác định rõ ràng đối với chất béo xung quanh và có một vài nốt vôi hóa rải rác.
When we combine these findings, we recognize the radiological pattern of a benign
multinodular goiter.
This diagnosis is compatible with the clinical information that the swelling in the neck has
been present for years.
Khi chúng ta kết hợp những phát hiện này, chúng ta nhận ra dạng hình ảnh của của một bướu
giáp đa nhân lành tính.
Chẩn đoán này tương thích với thông tin lâm sàng rằng phì đại vùng cổ đã có mặt từ nhiều
năm.

Multinodular goiter with intrathoracic extention
Bướu giáp đa nhân với mở rộng vào lỗ trên lồng ngực

19

3.4 Thyroglossal duct cyst Nang ống giáp lưỡi
Below is T1- and T2-weighted images at the level of the hyoid bone.
There was no enhancement on the post Gadolinium study (not shown)
It is a midline cystic lesion, party external and partly internal to the hyoid bone and located in
the visceral space.
Bên dưới là hình ảnh T1W- và T2W ngang mức xương móng.
Không có sự ngấm thuốc sau tiêm gadolinium (không được trình bày ở đây)
Đây là một tổn thương nang ở giữa đường, một phần bên ngoài và một phần bên trong đến
xương móng và nằm trong khoang tạng.
The lesion is embedded in the strap musculature.
It is unlikely that this lesion arises from the trachea, thyroid gland, parathyroid glands or
recurrent laryngeal nerve, since these structures are located more caudally.
Lymph nodes are usually seen in the subcutaneous fat around the larynx.
By exclusion a thyroglossal duct cyst is the most likely diagnosis.
Tổn thương này nằm trong hệ thống cơ đeo.
Tổn thương này không giống như các tổn thương phát sinh từ khí quản, tuyến giáp, tuyến cận
giáp hoặc dây thần kinh thanh quản quặt ngược, vì các cấu trúc này có vị trí về phía dưới hơn.
Các hạch bạch huyết thường thấy ở mỡ dưới da xung quanh thanh quản.
Bằng cách loại trừ, một nang ống giáp lưỡi ống là chẩn đoán có khả năng nhất.

Thyroglossal duct cyst: axial T1- and T2-weighted images at the level of the hyoid bone
Nang ống giáp lưỡi: Hình ảnh T1W và T2W axial ngang mức xương móng
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Key facts Điểm nhấn chính (Thyroglossal duct cyst – Nang ống giáp lưỡi)
-

-

-

The thyroglossal duct runs from the base of tongue at the foramen caecum to the thyroid
gland.
Ống giáp lưỡi chạy từ gốc lưỡi tại lỗ tịt của lưỡi tới tuyến giáp.
The embryonic thyroid gland or thyroid anlage travels through the duct to reach its final
normal position. Normally, the thyroglossal duct then involutes, but when the duct
persists, a thyroglossal duct cyst can develop anywhere along this tract (figure).
Phôi thai tuyến giáp hay mầm tuyến giáp di chuyển qua ống để đạt được vị trí bình
thường cuối cùng của nó. Bình thường, ống giáp lưỡi sau đó teo lại, nhưng khi ống vẫn
tồn tại, nang ống giáp lưỡi có thể phát triển bất cứ nơi nào dọc theo đường này (hình
vẽ).
The location is in the midline or paramedian.
Vị trí nằm ở đường giữa hoặc cạnh giữa.
65% are located infrahyoidal, 20% suprahyoidal and 15% at the level of the hyoid.
65% ở vị trí dưới xương móng, 20% trên xương móng và 15% ngang mức xương móng.
Ddx: necrotic anterior cervical nodes and thrombosed jugular vein.
CĐPB: hoại tử các hạch cổ trước và huyết khối tĩnh mạch cổ.
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Below is an example of a paramedian thyroglossal duct cyst.
This lesion not in the midline, but the key finding is that this lesion is cystic and embedded in
the strap musculature.
Ở bên dưới là một ví dụ về nang ống giáp lưỡi ở cạnh đường giữa.
Tổn thương này không nằm ở đường giữa, nhưng phát hiện chính là tổn thương này là u nang
và bị vùi vào hệ thống cơ đeo.

Paramedian thyroglossal duct cyst
Nang ống giáp lưỡi cạnh đường giữa
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When the diagnosis thyroglossal duct cyst is made, always check if there is a thyroid in the
normal position.
The thyroid anlage may never travel along the thyroglossal duct.
In that case it stays at the tongue base.
In these rare cases, the patient has a so-called lingual thyroid.
On the bottom another paramedian thyroglossal duct cyst
Khi chẩn đoán nang ống giáp lưỡi được thiết lập, luôn luôn kiểm tra xem tuyến giáp có ở vị
trí bình thường.
Các mầm tuyến giáp có thể không bao giờ đi dọc qua ống giáp lưỡi.
Trong trường hợp đó, nó nằm ở phần lưỡi.
Trong những trường hợp hiếm hoi này, bệnh nhân có một cái gọi là tuyến giáp lưỡi.
Bên dưới có một nang ống giáp lưỡi khác ở cạnh đường giữa.

Paramedian thyroglossal duct cyst
Nang ống giáp lưỡi cạnh đường giữa
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Below, a child with a lingual thyroid.
This is the only functioning thyroid tissue that this child has.
It would be a disaster if such a 'lesion' were to be excised.
Bên dưới, một trẻ với tuyến giáp lưỡi.
Đây là mô tuyến giáp duy nhất mà đứa trẻ này có.
Sẽ là một thảm hoạ nếu như "tổn thương" được cắt bỏ.

Lingual thyroid
Tuyến giáp lưỡi
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On the bottom images of a three-year old girl with a slowly enlarging tumor in the midline.
On ultrasound a hypoechoic ovoid smooth bordered lesion is seen at the level of the hyoid
bone and slightly right off midline (left image).
During US examination, the lesion moves simultaneously with extrusion of the tongue.
Cystic nature and close relation to the hyoid bone makes thyroglossal duct cyst the most likely
diagnosis.
Notice that a normal thyroid gland is present (right image).
Hình ảnh dưới của một trẻ gái ba tuổi với khối u từ từ mở rộng ở đường giữa.
Trên siêu âm, tổn thương giảm âm hình bầu dục bờ đều đượng nhìn thấy ngang mức xương
móng và hơi ở bên phải đường giữa (hình ảnh bên trái).
Trong khi siêu âm, tổn thương di chuyển đồng thời với sự đẩy ra của lưỡi.
Tính chất nang và mối quan hệ gần gũi với xương móng làm cho nang ống giáp lưỡi là chẩn
đoán có khả năng nhất.
Lưu ý rằng có tuyến giáp bình thường (hình bên phải).
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4 Carotid space Khoang cảnh
The carotid space extends from the skull base to the aortic arch.
It transverses the suprahyoid and infrahyoid neck into the anterior mediastinum.
Below is a normal contents of the carotid space and the derived pathology.
Khoang cảnh kéo dài từ nền sọ đến cung động mạch chủ.
Nó đi ngang qua cổ trên xương móng và cổ dưới xương móng vào trung thất trước.
Bên dưới là các thành phần bình thường của khoang cảnh và bệnh lý được tìm thấy.
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4.1 Paraganglioma U cận hạch
Step 1: Which space? Bước 1: Không gian nào?
Below is a patient with a swelling on the left side of the neck.
Study the MR-image at the level of the supraglottic larynx and decide in which space the
lesion is located.
Then continue reading.
Bên dưới là bệnh nhân có sưng ở phía bên trái cổ.
Nghiên cứu hình ảnh MRI ở ngang mức trên thanh môn thanh quản và quyết định có khoang
mà tổn thương định vị.
Sau đó tiếp tục đọc.
The swelling is centered between the external and internal carotid artery.
Notice that these vessels are compressed.
Evidently this lesion must be located in the carotid space.
Please note that there is a smaller, but identical, lesion present, located in the right carotid
space.
Sưng ở trung tâm giữa động mạch cảnh ngoài và trong.
Lưu ý rằng các mạch máu này được ép.
Rõ ràng là tổn thương này phải nằm trong khoang cảnh.
Xin lưu ý rằng có một tổn thương nhỏ, nhưng tương tự, hiện diện trong khoang cảnh bên phải.

Paraganglioma: T1-weighted Gadolineum enhanced
MR image at the level of the supraglottic larynx
U cận hạch: Hình ảnh MRI T1W gado ngang mức trên thanh môn
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Step 2: Normal contents? Bước 2: Thành phần bình thường bên trong?
Now we must try to figure out the normal anatomical source that has caused this pathology.
Once again, we use exclusion:
The carotid artery and internal jugular vein are compressed, but present.
Level 2-4 lymph nodes are typically found lateral to the vessels and not in between.
Bây giờ chúng ta phải cố gắng tìm ra nguồn gốc hình ảnh giải phẫu bình thường đã gây ra
bệnh lý này. Một lần nữa, chúng ta sử dụng phương pháp loại trừ:
Động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh trong bị ép, nhưng có mặt.
Cùng mức 2-4 hạch bạch huyết đặc thù thường được tìm thấy bên cạnh các mạch máu và
không ở giữa.
Congenital remnants of the carotid space are usually second branchial cleft cysts.
As the name implies, these lesions are cystic.
Neural structures in the carotid space like the vagus nerve and sympathetic plexus are located
between the great vessels.
Các phần phôi thai còn sót lại ở khoang cảnh thường là các nang khe mang 2nd.
Như tên gọi của nó, những tổn thương này là u nang.
Các cấu trúc thần kinh trong khoang cảnh như dây thần kinh phế vị và đám rồi thần kinh giao
cảm nằm giữa các mạch lớn.
Therefore it is very likely that the bilateral swellings of this patient are coming from these
neural structures.
Now we are down to a fairly limited and space-specific differential diagnosis (see next image).
Do đó rất có khả năng là sự phì đại hai bên của bệnh nhân này xuất phát từ các cấu trúc thần
kinh.
Bây giờ chúng ta đã giảm được chẩn đoán phân biệt khá hạn chế và một khoang cụ thể (xem
hình ảnh tiếp theo).
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Schwannomas and neurofibromas are rare tumors.
The only exception to this rule is in patients with neurofibromatosis.
Unlike this lesion, schwannomas and neurofibromas occur unilaterally.
Although they enhance on MR, flow voids are usually absent.
U bao dây thần kinh và u dây thần kinh là những khối u hiếm gặp.
Ngoại lệ duy nhất đối với quy tắc này là ở những bệnh nhân bị u xơ thần kinh (NF)
Không giống như tổn thương này, schwannomas and neurofibromas xuất hiện về một phía.
Mặc dù có ngấm thuốc trên MRI, dòng chảy thường vắng mặt.
Paragangliomas are frequently multiple in 3% to 5% of patients overall and 20% to 30% with
a positive family history.
These lesions show intense enhancement on CT and MR as seen on this coronal postGadolinium MR-image.
In the larger lesion on the left, typical flow voids are present (see also axial image).
So we can conclude that there are bilateral intensely enhancing lesions with flow voids in the
carotid space, most likely carotid body tumors or paragangliomas.
U cận hạch có tần số nhiều từ 3% đến 5% trên tổng số bệnh nhân và từ 20% đến 30% có tiền
sử gia đình.
Những tổn thương này cho thấy ngấm thuốc mạnh trên CT và MRI giống như được nhìn thấy
trên hình ảnh MRI coronal này sau tiêm gadolinium.
Trong tổn thương lớn hơn ở bên trái, các dòng chảy điển hình có mặt (xem hình axial).
Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng có những tổn thương ngấm thuốc mạnh hai bên với dòng
chảy bên trong ở khoang cảnh, hầu như là các khối u thể cảnh hoặc u cận hạch.
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Below images of a 21-year old female with a mass on the right.
This lesion is located between the internal and external carotid artery and therefore is a neural
tumor.
The differential diagnosis is limited to tumors arising from the vagus nerve and sympathetic
plexus.
On CT and color doppler the mass is clearly hypervascular and the only possible diagnosis is
a paraganglioma.
Hình ảnh bên dưới của một phụ nữ 21 tuổi với một khối ở bên phải.
Tổn thương này nằm giữa động mạch cảnh trong và ngoài và do đó là một khối u thần kinh.
Chẩn đoán phân biệt được giới hạn ở các khối u phát sinh từ dây thần kinh phế vị và đám rối
thần kinh giao cảm.
Trên CT và doppler màu, khối rõ ràng tăng sinh mạch và chẩn đoán duy nhất có thể là u cận
hạch.

Paraganglioma: Ultrasound with color doppler, T1-weighted non-contrast MR and CECT
U cận hạch: Siêu âm với doppler màu, MRI T1W không tiêm thuốc và CT tiêm thuốc
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Key facts Điểm nhấn chính (Paraganglioma U cận hạch)
Also called carotid body tumor.
Multiple in 4% of patients.
25% have a positive family history.
Intense enhancement on CT and MR.
Flow voids are frequently present.
Còn được gọi là khối u thể cảnh.
Tần số nhiều trong số 4% tổng số bệnh nhân.
25% có một tiền sử gia đình bị bệnh.
Ngấm thuốc mạnh trên CT và MRI.
Dòng chảy thường xuyên có mặt.
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4.2 Schwannoma U bao dây thần kinh
Below images of a 28-year old female with a nontender mass at the left mandibular angle.
Hình bên dưới của một phụ nữ 28 tuổi có khối u cứng chắc ở góc hàm trái.
Step 1 Bước 1
The mass is located in carotid space.
Khối u nằm trong khoang cảnh.
Step 2 Bước 2
Anatomical contents: carotid artery, internal jugular vein, vagus nerve, sympathetic plexus,
lymph nodes (Level 2-4) and congenital remnants of the 2nd branchial cleft.
Các cấu trúc giải phẫu bên trong: động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh trong, thần kinh phế vị,
thần kinh giao cảm, hạch lympho (mức 2-4) và các tàn tích phôi thai của khe mang 2nd.
Step 3 Bước 3
The carotid artery and internal jugular vein are displaced but look normal.
Lymph nodes are typically found lateral to the vessels, not in between. On both sides an oval
normal looking Level 2 lymph node is present.
Congenital remnants of the carotid space are usually second branchial cleft cysts. As the name
implies these lesions are cystic.
Tumor of neural origin: the lesion is located between the great vessels.
Động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh trong bị dịch chuyển nhưng nhìn bình thường.
Các hạch bạch huyết thường được tìm thấy bên cạnh các mạch máu, không nằm ở giữa. Ở cả
hai bên hình bầu dục, xuất hiện bình thường ở mức 2
Các phần còn sót lại của phôi thai của khoang cảnh thường là các nang khe mang 2nd. Như tên
gọi của nó là những thương tổn dạng nang.
Khối u có nguồn gốc thần kinh: Tổn thương nằm giữa các mạch máu lớn.

Schwannoma: axial T2-weighted image and angiogram
Schwannoma: Hình ảnh T2W và chụp mạch
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Therefore it is very likely that this mass has a neural origin:
Do đó nó rất có thể là khối lượng này có nguồn gốc thần kinh:
-

Sympathetic plexus: a paraganglioma is unlikely, since a paraganglioma shows intense
enhancement and multiple small vessels on an angiogram.
Đám rối thần kinh giao cảm: một u cận hạch không giống thế này, vì u cận hạch cho
thấy tăng ngấm thuốc và nhiều mạch nhỏ trên hình chụp mạch.
- Vagus nerve: Schwannoma or neurofibroma is the most likely diagnosis, since they can
arise in this space.
They do enhance, but are not particularly hypervascular.
Flow voids are usually absent.
- Dây thần kinh phế vị: Schwannoma hoặc neurofibroma là chẩn đoán có khả năng nhất,
vì chúng có thể nảy sinh trong khoang này.
Chúng ngấm thuốc, nhưng đặc biệt là không tăng sinh mạch máu.
Dòng chảy thường vắng mặt.
It is not possible to discriminate between these two possibilities based on their radiological
appearance.
Không thể phân biệt được hai khả năng này dựa trên đặc điểm hình ảnh của chúng.
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4.3 Jugular vein thrombosis Huyết khối tĩnh mạch cổ
Thrombosis of the internal jugular vein is an under-diagnosed condition that may occur as a
complication of head and neck infections, surgery, central venous access, and intravenous
drug abuse.
An infected jugular vein thrombus caused by extension of an oropharyngeal infection is
referred to as Lemierre's syndrome.
Huyết khối tĩnh mạch cảnh trong là một tình trạng chưa được chẩn đoán có thể xảy ra như là
một biến chứng của nhiễm trùng ở đầu và cổ, phẫu thuật, đường truyền tĩnh mạch trung tâm,
và lạm dụng thuốc đường tĩnh mạch.
Huyết khối tĩnh mạch nhiễm khuẩn nguyên nhân do nhiễm khuẩn từ hầu miệng được gọi là
hội chứng Lemierre.
This is a bacterial infection that may have severe morbidity or even fatal outcome, as
eventually septic emboli may spread to the lungs.
Below is a patient who had undergone a total laryngectomy several years previously.
The present complaint is a painful swelling on the left side of the neck since one day.
Đây là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có thể trầm trọng hoặc thậm chí tử vong, vì cuối
cùng sự nhiễm trùng tắc nghẽn này có thể lan tới phổi.
Ở bên dưới là một bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ thanh quản một vài năm
trước đó.
Hiện tại than phiền một sự sưng đau ở bên trái cổ một ngày nay.
Step 1 Bước 1
Contrast-enhanced CT at mid-neck level shows the neopharynx with some surgical clips on
the left and the enhancing right thyroid lobe which is still in situ.
In addition there is a round, hypodense lesion in the left carotid space.
CT sau tiêm thuốc ở mức giữa cổ cho thấy hầu họng với vài clips phẫu thuật bên trái và ngấm
thuốc thùy giáp phải mà vẫn còn đúng vị.
Ngoài ra còn có một tổn thương tròn, giảm đậm độ ở khoang cảnh bên trái.

Thrombosis of jugular vein
Huyết khối tĩnh mạch cổ
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Step 2 Bước 2
In this case, analysis of the normal anatomical contents of the carotid space can be short.
When we compare left to right it is clear that we are dealing with an internal jugular vein
which is enlarged and does not enhance.
An image at a higher level shows the same appearance of the internal jugular vein (arrow).
Trong trường hợp này, phân tích các cấu trúc giải phẫu bình thường của khoang cảnh có thể
là ngắn gọn.
Khi chúng ta so sánh từ trái sang phải, rõ ràng chúng ta đang đối mặt với một tĩnh mạch cảnh
trong lớn và không ngấm thuốc.
Một hình ảnh ở mức cao hơn cho thấy sự xuất hiện tương tự của tĩnh mạch cảnh trong (mũi
tên).
Step 3 Bước 3
In combination with the clinical information of a painful swelling on the left side of the neck,
there is only one possible diagnosis:
Acute thrombosis of the left internal jugular vein.
Kết hợp với thông tin lâm sàng về sưng đau ở bên trái cổ, chỉ có một chẩn đoán có thể xảy ra:
Huyết khối cấp tĩnh mạch cảnh trong bên trái.

Thrombosis of the left internal jugular vein
Huyết khối tĩnh mạch cảnh trong bên trái
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Lemierre' s syndrome Hội chứng Lemierre
When you diagnose an acute thrombosis of the internal jugular vein, always look for
pulmonary symptoms, i.e. Lemierre' s syndrome.
The oral infection spreads into the neck and causes internal jugular vein thrombophlebitis with
subsequent septic emboli.
Khi bạn chẩn đoán huyết khối cấp tính của tĩnh mạch cảnh trong, luôn luôn tìm triệu chứng
về phổi, ví dụ như hội chứng Lemierre.
Nhiễm trùng đường miệng lan tràn vào cổ và là nguyên nhân của viêm tĩnh mạch cảnh trong
huyết khối với nhiễm trùng tắc nghẽn đến muộn.

Lemierre' s syndrome
Hội chứng Lemierre
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4.4 Second branchial cleft cyst Nang khe mang 2nd
Below images of a 36-year old female with a progressive swelling on the left side of the neck.
She had recently recovered from a peritonsillar abscess.
ENT-examination showed a fistula orifice in the left tonsil.
The position of the mass on the CT indicates that it is located in the carotid space.
Hình bên dưới của một phụ nữ 36 tuổi với một sưng phồng tiến triển ở phía bên trái cổ.
Gần đây cô đã hồi phục từ áp xe quanh amidan.
Khám tai mũi họng cho thấy lỗ rò ở amidan bên trái.
Vị trí của khối trên CT chỉ ra rằng nó nằm trong khoang cảnh.
Analysis based on normal anatomical contents:
Phân tích dựa trên các cấu trúc giải phẫu bên trong thông thường:
- Carotid artery and internal jugular vein: normal.
Động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh trong: bình thường.
- Vagus nerve or sympathetic plexus: the mass is not in between the vessels, so
neurogenic lesions can be scrapped.
Thần kinh phế vị hoặc thần kinh giao cảm: khối không nằm giữa các mạch máu, do đó
các tổn thương thần kinh có thể được loại trừ.
- Lymph node: this could certainly be a necrotic lymph node.
Hạch bạch huyết: ở đây chắc chắn có thể là một hạch bạch huyết hoại tử.
- Congenital remnants: the cystic appearance of the lesion, in combination with the
clinical information makes a second branchial cleft cyst the most likely diagnosis.
Các tàn dư còn sót lại phôi thai: sự xuất hiện nang của tổn thương, kết hợp với thông
tin lâm sàng làm cho nang khe mang 2nd trở thành chẩn đoán có khả năng nhất.

Secondary infected branchial cleft cyst
Nang khe mang 2nd nhiễm trùng
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Key facts Điểm nhấn chính (Second branchial cleft cyst – Nang khe mang 2nd)
-

95% of all branchial cleft anomalies arise from the second branchial cleft.
95% các bất thường trong tất cả khe mang phát sinh từ khe mang 2nd.
Most common presentation: cyst, sometimes in combination with a sinus or fistula.
Xuất hiện phổ biến nhất: dạng nang, đôi khi kết hợp với xoang dò hoặc rò.
Infection indicated by increased density, septations and wall thickening.
Nhiễm trùng biểu hiện bởi tăng đậm độ, có vách và thành dày.

Second branchial cleft cyst: small fistula tract (arrow)
Nang khe mang 2nd: đường dò nhỏ (mũi tên)
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Below is a longitudinal and transverse image for a large second branchial cleft cyst in a 12year old girl situated between the parotid gland (left image) and the submandibular gland (right
image).
It is superficial to the carotid artery and jugular vein (arrow).
The cyst contents is hypoechoic with freely moving debris.
Bên dưới là hình ảnh dọc và ngang cho một nang khe mang 2nd lớn ở một bé gái 12 tuổi nằm
giữa tuyến mang tai (hình bên trái) và tuyến dưới hàm (hình bên phải).
Nó nằm cạn với động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh (mũi tên).
Nang giảm âm chứa các mảnh vụn di chuyển tự do.

Second branchial cleft cyst
Nang khe mang 2nd
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The MR of the same patient confirms the presence of a cystic mass in the right carotid space.
The lesion is situated between the submandibular gland and the anterior margin of the
sternocleidomastoid muscle, which is the classic position of a second branchial cleft cyst.
The lesion shows edge enhancement post-Gadolinium.
Notice that these lesions may contain small amounts of lymphoid tissue which is a possible
explanation for the small area of enhancement inside the cyst wall (arrow).
MRI của cùng một bệnh nhân xác nhận sự có mặt của một khối u nang trong khoang cảnh bên
phải.
Tổn thương này nằm giữa tuyến nước bọt dưới hàm và bờ trước của cơ ức đòn chũm, đây là
vị trí kinh điển của một nang khe mang 2nd.
Tổn thương cho thấy ngấm thuốc viền sau tiêm gadolinium.
Lưu ý rằng những tổn thương này có thể chứa một lượng nhỏ mô bạch huyết, đó là lời giải
thích rằng có thể có một vùng nhỏ ngấm thuốc bên trong thành nang (mũi tên).

Second branchial cleft cyst
Nang khe mang 2nd
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Coronal STIR image of the same cyst.
Hình ảnh STIR coronal của nang tương tự

Second branchial cleft cyst: high signal intensity on STIR
Nang khe mang 2nd: cường độ tín hiệu cao trên STIR
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5 Retropharyngeal Space Khoang sau hầu
The retropharyngeal space extends superiorly to the base of the skull and inferiorly to the
posterior mediastinum at the level of the tracheal bifurcation.
In normal circumstances, the retropharyngeal space is a virtual space and contains the
retropharyngeal lymph nodes superiorly as well as some fatty tissue.
Infections of the mouth can spread through this space into the posterior mediastinum.
Khoang sau hầu kéo dài từ phía trên là nền sọ và phía dưới là trung thất sau ngang mức chia
đôi khí quản.
Trong những trường hợp bình thường, khoang sau hầu là một khoang ảo và chứa các hạch
bạch huyết sau hầu ở phía trên cũng như một số mô mỡ.
Nhiễm trùng ở miệng có thể lan qua khoang này vào trung thất sau.

Retropharyngeal space
Khoang sau hầu
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There are two other spaces in close proximity to the retropharyngeal space: the danger space
and the prevertebral space.
They are often confused with the retropharyngeal space.
The danger space actually lies between the alar fascia, which forms the posterior border of the
retropharyngeal space, and the prevertebral fascia.
It extends from the cranial base above to the level of the diaphragm.
Có hai khoang khác nằm sát khoang sau hầu: khoang nguy hiểm và khoang trước cột sống.
Chúng thường bị nhầm lẫn với khoang sau hầu.
Khoang nguy hiểm thực sự nằm giữa mạc cánh, tạo thành bởi bờ sau của mạc khoang sau hầu
và mạc khoang trước cột sống.
Nó kéo dài từ nền sọ trên đến ngang mức cơ hoành.
The prevertebral space is bounded anteriorly by the prevertebral fascia and posteriorly by the
longus colli muscles of the spine.
It extends down the mediastinum and continues to the insertion of the psoas muscles.
All we need to realize is that pathology in this region can extend into the posterior
mediastinum and we should not stop imaging until the tracheal bifurcation is reached.
Khoang trước cột sống giới hạn phía trước bởi mạc trước cột sống và phía sau bởi các cơ dài
cổ của cột sống.
Nó kéo dài xuống trung thất và tiếp tục hòa vào cơ thắt lưng.
Tất cả những gì chúng ta cần phải nhận ra là bệnh lý ở khu vực này có thể lan rộng vào trung
thất sau và chúng ta không nên ngừng chụp cho tới khi đến chỗ chia đôi khí quản.
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5.1 Retropharyngeal abscess Áp xe khoang sau hầu
Below is an axial contrast enhanced CT-image of an infant with fever.
The child cannot swallow.
This pathology is located in the retropharyngeal space.
The prevertebral muscles are pushed towards the vertebral body.
If this were a lesion located in the perivertebral space, these muscles would be pushed
anteriorly.
Bên dưới là hình ảnh CT axial có tiêm thuốc của một trẻ sơ sinh bị sốt.
Đứa trẻ không thể nuốt.
Bệnh lý này định vị ở khoang sau hầu.
Các cơ trước cột sống bị đẩy về phía thân đốt sống.
Nếu đây là một tổn thương nằm trong khoang trước cột sống, những cơ này sẽ bị đẩy về phía
trước.
The retropharyngeal space is expanded and contains multiple pockets of material with fluid
density.
Obviously this is a retropharyngeal infection with multiple abscesses.
This is an emergency situation because the abscesses will expand and may eventually obstruct
the airways.
Usually these deep abscesses require surgical drainage.
Khoang sau hầu bị mở rộng và chứa nhiều cấu trúc có tỷ trọng dịch.
Rõ ràng đây là một nhiễm trùng khoang sau hầu với nhiều áp xe.
Đây là trường hợp khẩn cấp vì áp xe sẽ lớn ra và có thể gây trở ngại cho đường thở.
Thông thường, những áp xe vùng sâu này đòi hỏi phải phẫu thuật dẫn lưu.
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Below is an adult patient with a retropharyngeal abscess after surgical drainage.
The drainage catheters run from left to right through the retropharyngeal space.
The retropharyngeal space can become infected in two ways.
Phía bên dưới là một bệnh nhân trưởng thành có áp xe sau hầu sau khi phẫu thuật dẫn lưu.
Ống dẫn lưu chạy từ trái qua phải xuyên qua khoang sau hầu.
Khoang sau hầu có thể bị nhiễm theo hai cách.
The 'classic' retropharyngeal abscess observed in pediatric patients occurs when an upper
respiratory infection like pharyngitis or adenoiditis spreads to retropharyngeal lymph nodes.
Penetrating trauma, i.e. foreign bodies, fish bones or iatrogenic causes such as endoscopy or
intubation, can also be involved in retropharyngeal space infection.
Áp xe khoang sau hầu 'kinh điển' quan sát thấy ở bệnh nhi xảy ra khi có một nhiễm trùng hô
hấp trên như viêm họng hoặc viêm VA lan đến các hạch bạch huyết sau hầu.
Chấn thương xuyên thấu, ví dụ như dị vật, xương cá hoặc các kỹ thuật xâm nhập như nội soi
hoặc đặt nội khí quản, cũng có thể có liên quan đến nhiễm trùng khoang sau hầu.
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5.2 Retropharyngeal edema Phù khoang sau hầu
On the bottom two images of a patient with a piriform sinus carcinoma (shown earlier).
On the left image the pirifrom sinus tumor before radiotherapy.
The image next to it shows complete response after the radiotherapy.
The retropharyngeal space is now distended and shows increased density of the fatty tissue
due to post-radiotherapy edema.
Ở bên dưới, 2 hình của bệnh nhân có biểu hiện carcinom xoang lê (hiển thị trước đó).
Hình phía bên trái là khối u xoang lê trước khi xạ trị.
Hình ảnh bên cạnh nó cho thấy đáp ứng hoàn toàn sau xạ trị.
Khoang sau hầu hiện tại sưng nề và cho thấy gia tăng đậm độ của mô mỡ do phù sau xạ trị.

46

6 Posterior cervical space Khoang cổ sau
Below is a table with the normal contents of the posterior cervical space and subsequent
pathology.
MPNST is short for malignant peripheral nerve sheath tumor, which is the proper name for a
malignant schwannoma.
Bảng bên dưới với các cấu trúc bình thường bên trong của khoang cổ sau và bệnh lý của nó.
MPNST là viết tắt của khối u bao dây thần kinh ngoại biên ác tính, đây là tên thích hợp cho
một u schwannoma ác tính.
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6.1 Lymphoma U bạch huyết
Step 1: Which space? Bước 1: Khoang nào?
Below is a patient with bilateral swelling in the neck.
CT image at the level of the hyoid bone shows multiple rounded lesions medial to the
sternocleidomastoid muscles and dorsal to the internal jugular veins.
These bilateral multiple lesions are located in the posterior cervical space.
Bên dưới là bệnh nhân có sưng hai bên cổ.
Hình ảnh CT ở ngang mức xương móng cho thấy nhiều tổn thương hình tròn ở giữa cơ ức đòn
chũm và phía sau tĩnh mạch cảnh trong.
Nhiều tổn thương hai bên này nằm trong khoang cổ sau.
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Step 2 Bước 2
Analysis of the normal anatomical components of the posterior cervical space:
Phân tích các thành phần giải phẫu bình thường của khoang cổ sau:
- Fat Mỡ
The fat looks normal.
Mỡ trông bình thường.
- Accessory nerve Thần kinh phụ (XI)
Accessory nerve pathology is expected to be unilateral.
Bệnh lý dây thần kinh phụ được mong đợi ở một bên.
- Brachial plexus Đám rối cánh tay
Brachial plexus pathology like neurofibromatosis could be considered.
However we would expect continuous lesions like nerves and not these separate
rounded lesions.
Bệnh lý đám rối thần kinh cánh tay như u xơ có thể được xem xét.
Tuy nhiên, chúng ta có thể mong đợi các tổn thương liên tục với thần kinh và không
phải như những tổn thương hình tròn riêng biệt này.
- Primitive embryonic lymph sacs Các túi bạch huyết nguyên thủy
Congenital remnants like cystic hygroma can be bilateral.
These are confluent cystic low-density lesions.
Các tàn tích phôi thai như u nang mạch bạch huyết có thể ở hai bên.
Đây là những tổn thương đậm độ thấp dạng nang.

Step 3 Bước 3
By exclusion we can conclude that these are bilaterally enlarged lymph nodes with
homogeneous enhancement.
Homogeneous enhancement is typical for lymphoma.
Central necrosis is more typical for squamous cell carcinoma metastases.
Lymph node biopsy in this patient revealed B-cell Non-Hodgkin lymphoma.
Bằng cách loại trừ chúng ta có thể kết luận rằng đây là những hạch lympho hai bên phì đại với
ngấm thuốc đồng nhất.
Ngấm thuốc đồng nhất là điển hình cho lymphoma.
Hoại tử trung tâm là điển hình hơn đối với di căn ung thư biểu mô tế bào vảy.
Sinh thiết hạch bạch huyết ở bệnh nhân này cho thấy u lympho non hodgkin dòng tế bào B.
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Below images of a 67-year old woman who had a history of Non-Hodgkin lymphoma.
She had recently noticed a swelling on the left side of the neck.
Hình bên dưới của một phụ nữ 67 tuổi có tiền sử ung thư hạch không Hodgkin.
Gần đây bà mới thấy có sưng ở phía bên trái cổ.
Step 1 Bước 1
CT image at the level of the true vocal cords shows a mass, which is clearly located in the
posterior cervical space.
Hình ảnh CT ở ngang mức của dây thanh âm thật cho thấy một khối, nằm rõ ràng trong khoang
cổ sau.
Step 2 Bước 2
The mass is well-defined and isodense to muscle.
Coronal reformation shows the mass to be elongated and extending towards the axilla
following rhe course of the cervico-brachial plexus.
Khối được xác định rõ và đồng tỷ trọng với cơ.
Tái tạo coronal cho thấy khối u thon dài và kéo dài theo hướng đi tới nách của đám rối cổ cánh
tay.

Continue with the MR images.
Tiếp tục với hình ảnh MRI.
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The lesion originates at the left neural foramina and grows along the course of the brachial
plexus (red arrow).
In fact, we are looking at a grossly thickened plexus.
Tổn thương này bắt nguồn từ lỗ thần kinh bên trái và phát triển dọc theo đám rối cánh tay (mũi
tên đỏ).
Trên thực tế, chúng ta đang nhìn vào một đám rối cực kỳ dày đặc.
Step 3 Bước 3
The radiological pattern confirms the neurogenic origin of the mass.
Combined with the history the final diagnosis is diffuse infiltration of the left brachial plexus
by recurrent NHL.
Dạnh hình ảnh học xác nhận nguồn gốc thần kinh của khối.
Kết hợp với tiền sử, chẩn đoán cuối cùng là thâm nhiễm lan tỏa của đám rối thần kinh cánh
tay bên trái bởi NHL tái phát.

Recurrent NHL with diffuse infiltration of the left brachial plexus
NHL tái phát với thâm nhiễm lan tỏa đám rối thần kinh cánh tay bên trái
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6.2 Lipoma U mỡ
Below images of a patient with a swelling posteriorly on the left side of the neck.
MR image at the level of the hyoid bone.
The lesion is located in the posterior cervical space.
Hình ảnh bên dưới của một bệnh nhân với sưng phía sau bên trái cổ.
Hình ảnh MRI ở ngang mức xương móng.
Tổn thương này nằm trong khoang cổ sau.
Analysis of the normal anatomical components of the posterior cervical space can be short in
this case.
The mass has the signal intensity of fat on a T1-weighted image and the signal is completely
suppressed with fat suppression.
There was no enhancement (not shown), so we can conclude that this is a lipoma.
Phân tích các thành phần giải phẫu bình thường của khoang cổ sau có thể ngắn gọn trong
trường hợp này.
Khối có cường độ tín hiệu của chất béo trên hình T1W và mất tín hiệu sau khi xóa mỡ.
Không ngấm thuốc (không trình bày), vì vậy chúng ta có thể kết luận rằng đây là một lipoma.
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Below T1- and T2-weighted images of another patient with a lipoma.
Bên dưới là hình T1W và T2W của một bệnh nhân khác với u mỡ.

Lipoma in the right posterior cervical space
U mỡ ở khoang cổ sau bên phải
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6.3 Lymphangioma or Cystic hygroma U bạch huyết hay U nang bạch huyết
Below is an axial T2-weighted image with fatsat and a coronal T1-weighted image of a 12
year old girl who presented with a soft swelling in the neck.
Bên dưới là hình ảnh T2 fatsat và T1W của một bé gái 12 tuổi có biểu hiện sưng mềm ở cổ.
Step 1 Bước 1
A multiloculated lesion is present in the posterior cervical space.
Một tổn thương nhiều thùy xuất hiện ở khoang cổ sau.
Step 2 Bước 2
Analysis of the anatomical components:
Phân tích các thành phần giải phẫu:
Fat Mỡ:
The coronal T1-weighted image shows normal fat around the lesion.
Hình ảnh T1W coronal cho thấy mỡ bình thường xung quanh tổn thương.
Nerves Thần kinh:
Accessory nerve pathology is rare and we would expect a solitary solid lesion.
Brachial plexus lesions are expected to be located in a more paraspinal location.
Bệnh lý thần kinh phụ là hiếm và chúng ta mong đợi một tổn thương đặc đơn độc.
Tổn thương đám rối cánh tay được mong đợi sẽ nằm ở một vị trí bên cột sống hơn.
Lymph nodes Hạch bạch huyết:
Can be considered, but these are solid or partly solid.
Có thể được xem xét, nhưng ở đây là tổn thương đặc hoặc một phần đặc.
Embryological remnants Tàn tích sót lại của phôi thai:
Remnants of the primitive lymphatic system like lymphangioma are most common in
this age group and should be considered.
Phần sót lại của hệ thống bạch huyết nguyên thủy như u nang bạch huyết là phổ biến
nhất ở nhóm tuổi này và cần được xem xét.

Lymphangioma
U bạch huyết
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Step 3 Bước 3
On the T2-weighted image with fatsat the lesion is multiloculated and has a fluid intensity.
There is no enhancement on the T1-weighted image.
These findings, in combination with the fact that the swelling is soft and is present in a child,
is specific for the diagnosis of a lymphangioma, also known as cystic hygroma.
Trên hình T2 fatsat, tổn thương là đa thùy và có cường độ tín hiệu của dịch.
Không ngấm thuốc trên hình ảnh T1W.
Những phát hiện này, kết hợp với thực tế là sưng mềm cổ và xuất hiện ở trẻ em, là đặc hiệu
cho chẩn đoán u bạch huyết dạng nang, còn gọi là u nang bạch huyết.

Lymphangioma
U bạch huyết dạng nang
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Key facts Điểm nhấn chính (Lymphangioma - U bạch huyết dạng nang)
-

-

-

-

Benign non-capsulated lesion arising from expanding embryonic lymph 'lakes' that do
not develop normal lymphatic drainage.
Tổn thương không vỏ bao lành tính xuất hiện từ việc mở rộng các 'túi’ bạch huyết phôi
thai mà không có sự phát triển lưu thông hệ bạch huyết bình thường.
90% in children 10% in young adults.
May occur anywhere in the head and neck. Mostly located in posterior cervical space.
10% extend into the mediastinum.
90% ở trẻ em 10% ở người lớn trẻ tuổi.
Có thể xảy ra bất cứ nơi đâu ở đầu và cổ. Hầu hết nằm ở khoang cổ sau. 10% mở rộng
vào trung thất.
High signal on T2-weighted images
Signal on T1-weighted images depends on protein content.
Tín hiệu cao trên hình ảnh T2W
Tín hiệu trên hình ảnh T1W phụ thuộc vào hàm lượng protein.
Hemorrhage results in rapid growth and fluid-fluid levels as seen on MR.
Xuất huyết dẫn đến tăng trưởng nhanh và mức dịch – dịch nhìn thấy trên MR

Cystic hygroma located in the right floor of the mouth in a young adult patient
U nang bạch huyết định vị ở sàn miệng bên phải ở một người lớn trẻ tuổi

56

7 Perivertebral space Khoang quanh cột sống
Below is a table with the normal contants of the perivertebral space and subsequent pathology.
Ở bên dưới là bảng với các cấu trúc bình thường của khoang quanh cột sống và bệnh lý phát
sinh ở đây.
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7.1 Sarcoma Ung thư liên kết
Below is a contrast enhanced CT image through the upper neck of a patient who complained
of a slowly growing swelling posteriorly on the left side of the neck.
Ở bên dưới là một hình ảnh CT tiêm thuốc tương phản ngang qua phần trên cổ của một bệnh
nhân phàn nàn về sưng phì đại dần dần phía sau cổ bên trái.
Step 1: Which space? Bước 1: Khoang nào?
There is a large soft tissue mass adjacent to the vertebral body centered in the perivertebral
space.
Đây là một khối mô mềm lớn sát thân đốt sống trung tâm ở khoang quanh cột sống.
Step 2 Bước 2
Analysis of the normal anatomical components of the perivertebral space:
Phân tích các thành phần giải phẫu bình thường của khoang quanh cột sống:
- Vertebral body: Is not involved.
Thân đốt sống: Không liên quan.
- Brachial plexus: Lesions coming from the cervico-brachial plexus are expected to be
found in a more paraspinal location.
Đám rối thần kinh cánh tay: Các tổn thương đến đây từ đám rối cổ cánh tay được mong
đợi nó định vị ở bên cột sống hơn.
- Vertebral artery and vein: Are not involved.
Động mạch và tĩnh mạch đốt sống: Không liên quan.
- Prevertebral and paraspinal musculature: The lesion is clearly arising from the left
paraspinal musculature.
Hệ thống cơ trước và bên cột sống: Tổn thương này rõ ràng phát sinh từ cơ cạnh sống
phía bên trái.
Step 3 Bước 3
The normal fat planes between the individual muscles have disappeared. The imaging
characteristics are otherwise non-specific.
This leaves us with a fairly large differential diagnosis of muscle pathology: sarcoma,
fibromatosis, lymphoma and infection.
The clinical information of a slow-growing mass favors a malignant process.
Biopsy of the mass revealed sarcoma.
Các lớp mỡ bình thường giữa các cơ đã biến mất. Các đặc tính hình ảnh khác không cụ thể.
Điều này cho chúng ta một chẩn đoán phân biệt khá nhiều về bệnh lý của cơ: sarcoma, u xơ,
lymphoma và nhiễm trùng.
Thông tin lâm sàng là một khối tiến triển chậm ủng hộ một quá trình ác tính.
Sinh thiết khối này cho biết là sarcoma.
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7.2 Benign fibrous tumor U xơ lành tính
Below is a 75-year old male with a slowly enlarging mid-line mass.
Bên dưới là một người đàn ông 75 tuổi với một khối tiến triển từ từ ở đường giữa.
Step 1 Bước 1
The lesion is located in the perivertebral space.
Tổn thương này nằm ở khoang quanh cột sống.
Step 2 Bước 2:
The vertebral body and vertebral vessels are not involved.
Lesions coming from the cervico-brachial plexus are expected to be found in more paraspinal
locations.
There is vivid enhancement of the mass.
Centrally flow voids are present, indicating a hypervascular nature.
The imaging characteristics are otherwise non-specific.
Thân đốt sống và mạch máu cột sống không liên quan.
Tổn thương tới đây từ đám rối thần kinh cổ-cánh tay được mong đợi sẽ được tìm thấy ở bên
cột sống.
Có sự ngấm thuốc mạnh của khối.
Trong tâm có dòng chảy xuất hiện, cho thấy tăng sinh mạch tự nhiên.
Các đặc tính hình ảnh khác là không cụ thể.
Step 3 Bước 3
The clinical information of a slow-growing mass favors a malignant process.
A biopsy taken before excision revealed a benign fibrous tumor.
Thông tin lâm sàng của một khối phát triển từ từ ủng hộ một quá trình ác tính.
Sinh thiết được thực hiện trước khi cắt bỏ cho thấy một u xơ lành tính.

Sagittal T1-weighted image and axial image post-Gadolinium
Hình ảnh T1W sagittal và axial sau tiêm gado
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