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Bài báo này dựa trên một bài trình bày của Laurie Loevner và chỉnh sửa bởi Jennifer Bradshaw
của Radiology Assistant.
This review focusses on the complimentary roles that CT and MR play in the assessment of:
Bài viết này tập trung vào các vai trò quan trọng của CT và MR để đánh giá:
 Complicated sino-nasal infections
Nhiễm trùng mũi xoang phức tạp
 Sino-nasal and skull base lesions
Tổn thương mũi xoang và nền sọ
 Fibro-osseous lesions
Tổn thương xơ xương
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
CT is of value for determining anatomic landmarks and variants.
This information is of vital importance to the ENT-surgeon.
In addition, we need it to identify erosive processes and acquired developmental deficiencies
of the bone.
CT is also excellent for determining whether there is intraorbital extension of sino-nasal
disease in the ventral 2/3 of the orbit.
CT có giá trị để xác định các mốc và biến thể giải phẫu.
Thông tin này có tầm quan trọng rất cần thiết đối với bác sỹ phẫu thuật tai mũi họng.
Ngoài ra, chúng ta cần nó để xác định các quá trình ăn mòn và thu đc các thiếu sót phát triển
của xương.
CT cũng vượt trội để xác định xem có mở rộng ổ mắt của bệnh mũi xoang ở 2/3 phần bụng
của hốc mắt hay không.
When pathology approaches the orbital apex, an MRI study is necessary to assess spread to
the cavernous sinus and intracranial compartment.
CT is performed without contrast medium.
If additional imaging is necessary, orbital MRI is the next step.
Khi bệnh lý tiến đến đỉnh hốc mắt, chụp MRI là cần thiết để đánh giá sự lan rộng đến xoang
hang và khoang nội sọ.
CT được thực hiện mà không có chất tương phản.
Nếu cần thêm hình ảnh, MRI hốc mắt là bước tiếp theo.
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
The real value of unenhanced CT is the following: if you see an opacified sinus with
hyperdense contents, it is usually a sign of benign disease. Tumor is not hyper-dense.
The hyperdensity is due to one or a combination of the following:
Giá trị thực của CT không tiêm thuốc như sau: nếu bạn nhìn thấy mờ xoang có chứa chất tăng
tỷ trọng, nó thường là dấu hiệu của bệnh lành tính. Khối u là không tăng tỷ trọng.
Tăng đậm độ là do một hoặc một phước hợp của những trường hợp sau đây:
 Inspissated secretions Chất tiết cô đặc
 Fungus Nấm
 Blood Máu
Below, you see a case that was initially interpreted as a tumor.
There is hyperdense material in the posterior right ethmoid, the bilateral spheno-ethmoidal
recesses, the sphenoid sinus and there is involvement of the clivus.
The hyperdensity is a good prognostic sign, indicating a benign process.
This is an example of allergic fungal sinusitis.
Usually it is more anteriorly located.
Ở bên dưới, bạn thấy một trường hợp ban đầu được hiểu như là một khối u.
Có vật liệu tăng đậm độ ở xoang sàng sau bên phải, ngách bướm sàng hai bên, xoang bướm
và có sự liên quan của dốc nền.
Tăng đậm độ là một dấu hiệu tiên lượng tốt, cho thấy một quá trình lành tính.
Đây là một ví dụ về viêm xoang dị ứng do nấm.
Thông thường nó nằm ở phía trước.

Allergic fungal sinusitis - unenhanced CT
Viêm xoang nấm dị ứng - CT không cản quang
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
On below another, more characteristic, example of allergic fungal sinusitis.
There is bilateral opacification of the nasal cavities, usually a sign of an inflammatory process
or polyps.
Note the concentric lamellated appearance of alternating hyper- and hypodensity in the
maxillary sinusses.
Ở bên dưới, một trường hợp khác, đặc trưng hơn, ví dụ điển hình của viêm xoang dị ứng do
nấm.
Có sự mờ đục của hốc mũi, thường là một dấu hiệu của một quá trình viêm hoặc polyps.
Lưu ý sự xuất hiện phiến mỏng đồng tâm của tăng giảm tỷ trọng xen kẽ trong các xoang hàm
trên.
The hyperdensity is due to inspissated secretions and fungal elements.
The hypodensity reflects cysts, mucosal disease, and granulation tissue.
In the ethmoidal region some of the hyper-density reflects periostitis and neo-osteogenesis
along the septae.
Tăng đậm độ là do các chất tiết cô đặc và các phần tử nấm.
Giảm đậm độ phản ánh các nang, bệnh của niêm mạc, và mô hạt.
Trong một vài vùng của xoang sàng tăng tỷ trọng phản ánh viêm màng xương và tân tạo xương
dọc theo vách xoang.

Allergic fungal sinusitis - unenhanced CT
Viêm xoang nấm dị ứng - CT không cản quang
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
a. Signal characteristics of secretions Đặc điểm tín hiệu của tiết
MRI is extremely helpful in complicated sinonasal disease.
MRI can discern secretions and mucosa from masses.
When you understand the signal characteristics, you are readily able to distinguish soft tissues
masses from inspissated secretions.
The signal intensity of secretions can vary and mainly depends on the ratio of water to protein
and the viscosity.
MRI vô cùng hữu ích trong bệnh xoang phức tạp.
MRI có thể phân biệt được chất tiết và niêm mạc từ các khối.
Khi bạn hiểu các đặc điểm của tín hiệu, bạn có thể dễ dàng phân biệt các khối mô mềm với
các chất tiết cô đặc.
Cường độ tín hiệu của các chất tiết có thể biến đổi và chủ yếu phụ thuộc vào tỷ lệ nước với
protein và độ nhớt.
Different protein contents result in different signal intensities on T1 and T2W-images (figure).
Fungus usually has a high protein content of more than 28% and can mimic an aerated sinus
because it is low on T1- and T2WI. You need CT to make the distinction!
MRI is also useful for determining invasion of the skull base.
Các thành phần protein khác nhau dẫn đến cường độ tín hiệu khác nhau trên các hình ảnh T1W
và T2W (xem hình).
Nấm thường có hàm lượng protein cao hơn 28% và có thể bắt chước một xoang chứa khí vì
nó ở tín hiệu T1W và T2W thấp. Bạn cần CT để làm rõ sự khác biệt!
MRI cũng hữu ích cho việc xác định sự xâm lấn của nền sọ.
Involvement of the skull base is seen as replacement of the high signal of the fatty marrow on
T1WI by hypointense signal of the tumor.
Also look for foraminal extension, whether by perineural spread or direct invasion of the
tumor.
MRI is also the study of choice for detecting intracranial extension of sinonasal disease.
Sự liên quan của nền sọ được xem là sự thay thế tín hiệu cao của mỡ tủy trên T1W bởi tín hiệu
thấp của khối u.
Cũng nhìn thấy sự mở rộng của các lỗ nền sọ, cho dù lan truyền quanh dây thần kinh hoặc sự
xâm lấn trực tiếp của khối u.
MRI cũng là phương tiện lựa chọn để phát hiện mở rộng vào nội sọ của bệnh mũi xoang.

The signal intensity of sinus secretions depends on the protein content
Cường độ tín hiệu của dịch tiết xoang phụ thuộc vào hàm lượng protein
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
b. Pseudo-pneumatized sinus Giả xoang chứa khí
Below is a T2W-image in an immuno-compromised patient with fever.
Initially a MRI was performed to rule out sinusitis.
Notice the low signal intensity of the left sphenoid sinus, which also had a low signal intensity
on the T1W-image (not shown).
Continue with the CT.
Bên dưới là hình ảnh T2W ở một bệnh nhân suy giảm miễn dịch bị sốt.
Ban đầu MRI được thực hiện để loại trừ viêm xoang.
Chú ý cường độ tín hiệu thấp của xoang bướm trái, cũng có cường độ tín hiệu thấp trên hình
ảnh T1W (không hiển thị ở đây).
Tiếp tục với CT.

Pseudo-pneumatized sinus Giả xoang chứa khí

7

1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
The CT clearly shows the opacified sinus, which is slightly hyperdense.
The signal characteristics on MRI and the attentuation on CT are a result of the high protein
content of fungus.
This is a good example of the pitfall of the 'pseudo-pneumatized sinus'.
Hình CT rõ ràng cho thấy mờ đục xoang, hơi tăng tỷ trọng.
Các đặc tính tín hiệu trên MRI và đậm độ trên CT là kết quả của tăng hàm lượng protein trong
nấm.
Đây là một ví dụ điển hình về cạm bẫy ‘Giả xoang chứa khí’.
This is an example of an Actinomyes infection.
So, when invasive fungal infection is suspected, start with a CT, then move on to MRI to rule
out spread to the eye, cavernous sinus and intracranial compartment!
Đây là một ví dụ về nhiễm nấm Actinomyes.
Do đó, khi nghi ngờ nhiễm nấm xâm nhập, bắt đầu bằng CT , sau đó chuyển sang MRI để loại
trừ sự lan truyền vào mắt, xoang hang và khoang sọ!

Pseudo-pneumatized sinus on MR. Beware of fungus!
Giả xoang chứa khí trên MR. Hãy coi chừng nấm!
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
c. Enhancement Ngấm thuốc
In general bright signal on T2 is a sign of benign disease, since fluid and mucosal disease
usually have a high water content.
Secretions do not have solid enhancement.
If you have an enhancing mass, you must rule out tumor.
Nhìn chung, tín hiệu sáng trên T2 là một dấu hiệu của bệnh lành tính, vì chất lỏng và bệnh lý
niêm mạc thường có hàm lượng nước cao.
Chất tiết không có ngấm thuốc phần đặc.
Nếu bạn có khối ngấm thuốc, bạn phải loại trừ khối u.
Below is an example of infectious sinonasal disease.
On the pre-contrast scan you see relatively high signal content of the maxillary sinusses due
to proteineous material.
After the administration of i.v. contrast there is only enhancement of the circumferential
mucosa and no solid enhancement.
Bên dưới là một ví dụ về bệnh nhiễm trùng mũi xoang.
Trên hình ảnh trước tiêm, bạn thấy tín hiệu tương đối cao của các chất bên trong xoang hàm
trên do vật liệu chứa protein.
Sau khi tiêm thuốc tương phản tĩnh mạch, chỉ có ngấm thuốc niêm mạc bao quanh và không
ngấm thuốc phần đặc.
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
In complicated cases both CT and MR are needed to demonstrate the extention of the disease.
Below is CT-images of a patient post-lung transplant with fever and multiple rapidly
progressing cranial nerve palsies.
Trong các trường hợp phức tạp cả CT và MR là cần thiết để chứng minh sự lan rộng của bệnh
lý.
Ở bên dưới là các hình CT của bệnh nhân sau ghép phổi bị sốt và khi phổi có sốt và liệt tiến
triển nhanh nhiều dây thần kinh sọ.
We will show you CT- and MR-images of this patient. The diagnosis lymphoma was made
through biopsy.
First study the images to study the extention od the disease.
Then continue reading.
Chúng tôi sẽ cho bạn thấy hình ảnh CT và MR của bệnh nhân này. Chẩn đoán u lympho đã
được thiết lập thông qua sinh thiết.
Đầu tiên xem các hình ảnh để nghiên cứu sự gia tăng của bệnh.
Sau đó tiếp tục đọc.

Lymphoma of sphenoid sinus and skull base U lympho của xoang bướm và nền sọ
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
On the CT-images the findings are:
Trên các hình ảnh CT những phát hiện là:
 Soft tissue mass in the maxillary sinus (red arrow).
Khối mô mềm ở xoang hàm trên (mũi tên đỏ).
 Destruction of the sinus wall (yellow arrow).
Tiêu hủy thành xoang (mũi tên màu vàng).
 Remodelling and destruction of the pterygoid bone (blue arrow).
Tái tạo và phá hủy xương bướm (mũi tên xanh).
 Large soft tissue mass in the masticator space (asterisk).
Khối mô mềm lớn trong không gian cách ly (dấu hoa thị).
The image on the below is more cranial.
There is opacification of the sphenoid sinus with destruction of and osteopenia of the sphenoid
bone.
CT nicely demonstrates the bone destruction and some of the soft tissue involvement.
Continue with the MR-images.
Hình ảnh ở bên dưới có nhiều ở phần sọ hơn.
Có sự mờ xoang bướm với sự hủy hoại và tiêu xương của xương bướm.
CT cho thấy sự tinh tế phá hủy xương và một số các mô mềm tham gia vào.
Tiếp tục với hình MRI.

Lymphoma of sphenoid sinus and skull base
U lympho của xoang bướm và nền sọ
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
Below is a corresponding MRI.
First study the images, then continue reading.
Ở bên dưới là hình MRI tương ứng.
Đầu tiên hãy nghiên cứu các hình ảnh, sau đó tiếp tục đọc.

Lymphoma of sphenoid sinus and skull base U lympho xoang bướm và nền sọ
The findings are:
Những phát hiện là:
 Fluid in the right sphenoid sinus (red arrow).
Chất lỏng trong xoang bướm phải (mũi tên đỏ).
 Hypointense tissue in the left sphenoid sinus (yellow arrows).
Mô giảm tín hiệu trong xoang bướm trái (mũi tên màu vàng).
 Tracking along the dural margin of the middle cranial fossa (blue arrows).
Vết dọc theo mép màng cứng của hố sọ giữa (mũi tên màu xanh).
 Extension into the left zygomatic-masticator space (large yellow arrow).
Mở rộng vào khoang nhai gò má (mũi tên lớn màu vàng).
 Following contrast, there is no solid enhancement of the tissue in the sphenoid space.
Tiếp theo với thuốc tương phản, không có sự ngấm thuốc phần đặc của mô trong xoang
bướm.
Continue with the coronal images.
Tiếp tục với hình ảnh coronal.
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
Coronal images of the same patient: T1 pre-and post-contrast.
Normal aspect of the right Meckel's cave, tissue in the left Meckel's cave extending into the
cavernous sinus (blue arrow).
The red arrow points to the dural margin of the cavernous sinus: there is enhancement on both
sides of the dura.
Hình ảnh coronal của bệnh nhân tương tự: T1 trước và sau tiêm thuốc tương phản.
Diện mạo bình thường của hang Meckel bên phải, mô mềm ở hang Meckel bên trái mở rộng
vào xoang hang (mũi tên xanh).
Mũi tên đỏ chỉ vị trí mép màng cứng của xoang hang: có sự ngấm thuốc ở cả hai bên màng
cứng.
The disease wraps around the temporal lobe (green arrow) and extents downward in the
foramen ovale (yellow arrow) and into the masticator space.
The asterix indicates normal non-enhancing tissue in the masticator space.
This patient had a lymphoma.
Bệnh lý bao bọc quanh thùy thái dương (mũi tên màu xanh lá cây) và mở rộng xuống phía
dưới trong lỗ bầu dục (mũi tên màu vàng) và vào trong khoang nhai.
Dấu hoa thị cho biết các mô bình thường không ngấm thuốc ở trong khoang nhai.
Bệnh nhân này có một u lympho.
Nine out of ten times an immunocompromised patient will have a fungal infection, in one out
of ten it will be a lymphoma.
CT and MR have a complimentary role in this case, but finally a biopsy is called for to
differentiate between these two diagnoses, because of different treatment.
Chín trong mười bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch sẽ bị nhiễm nấm, một trong mười bệnh
nhân sẽ là u lympho.
CT và MR có một vai trò quan trọng trong trường hợp này, nhưng cuối cùng sinh thiết sẽ được
làm để phân biệt hai chẩn đoán này, vì điều trị khác nhau.

Lymphoma of sphenoid sinus and skull base U lympho của xoang bướm và nền sọ
13

1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
Meckel's cave, also known as trigeminal cave or Meckel's cavity, is a cerebrospinal fluid
containing arachnoidal pouch protruding from the posterior cranial fossa and houses the
trigeminal ganglion.
Hang Meckel, cũng được biết như hang thần kinh sinh bà hoặc khoang Meckel, là nơi chứa
dịch não tủy của túi màng nhện nhô ra từ hố sọ sau và nhà của hạch sinh ba.
https://radiopaedia.org
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
Below images of a 64-yrs-old, immuno-competent patient, who had a follow-up scan for leftsided vestibular neuroma.
On the image on the left, hypointense tissue is seen in the pterygo-palatine fossa and videan
canal (yellow arrow).
Các hình bên dưới của một bệnh nhân 64 tuổi, còn khả năng miễn dịch, người mà đã được
theo dõi chụp scan vì u dây thần kinh tiền đình.
Hình ảnh bên trái, giảm tín hiệu mô mềm bên trái được nhìn thấy trong hố chân bướm khẩu
cái và ống chân bướm (mũi tên màu vàng).
On the image on the right, which is more cranial, there is hypointense tissue in the pterygomaxillary fissure and pterygo-palatine fossa.
Continue with the contrast-enhanced T1W-image.
Hình ảnh bên phải, có nhiều phần sọ hơn, có mô giảm tín hiệu trong khe chân bướm hàm và
hố chân bướm khẩu cái.
Tiếp tục với hình ảnh T1W tiêm thuốc tương phản.

Sinonasal carcinoma Ung thư biểu mô mũi xoang
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
There is solid enhancement of the abnormality.
The differential diagnosis again consists of 2 catagories: neoplasm and chronic invasive fungal
infection.
In an immuno-competent patient, a neoplasm is much more likely.
Continue with the CT-images.
Có sự ngấm thuốc phần đặc của bất thường.
Chẩn đoán phân biệt lại bao gồm 2 loại: khối u ác và xâm nhiễm nấm mạn tính.
Trong một bệnh nhân còn khả năng miễn dịch, một khối u có rất nhiều khả năng.
Tiếp tục với các hình ảnh CT.

Sinonasal carcinoma Ung thư biểu mô mũi xoang
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
This is the corresponding CT, performed not to make the diagnosis, but to assess the condition
of the adjacent bony structures, especially the sphenoid sinus.
Also, it serves to guide the endoscopist for intraoperative biospy.
There is extensive destruction of the skull base.
Đây là hình CT tương ứng, được thực hiện không để chẩn đoán, nhưng để đánh giá tình trạng
của các cấu trúc xương liền kề, đặc biệt là xương bướm.
Ngoài ra, nó còn phục vụ cho bác sĩ nội soi hướng dẫn sinh thiết trong mổ.
Có sự phá hủy lan rộng của nền sọ.

Sinonasal carcinoma Ung thư biểu mô mũi xoang
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1 Role of CT and MRI Vai trò của CT và MRI
The coronal image illustrates a normal foramen rotundum on the left (yellow arrow), which
on the right has been obliterated by soft tissue.
There is extensive bone destruction, and a possible area for biopsy is indicated by the blue
arrow.
At biopsy the diagnosis of a spindle cell carcinoma was made.
Hình ảnh coronal minh họa lỗ tròn to bình thường ở bên trái (mũi tên màu vàng), mà ở bên
phải đã bị phá hủy bởi mô mềm.
Có sự phá hủy xương rộng rãi, và một khu vực có thể sinh thiết được chỉ ra bởi mũi tên xanh.
Khi sinh thiết, chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào hình thoi đã được thiết lập.

Sinonasal carcinoma Ung thư biểu mô mũi xoang
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2 Complications of Sinusitis Biến chứng của viêm xoang
When assessing the complications of sinusitis, CT is excellent for imaging of subperiostial
abscesses or orbital extension into the ventral 2/3 of the orbit.
MRI is necessary for assessing intracranial complications, such as brain or epidural abscesses,
subdural empyema or sinus thrombosis.
Khi đánh giá các biến chứng của viêm xoang, CT rất tuyệt vời cho các abscess dưới màng
xương hoặc mở rộng vào 2/3 dưới của hốc mắt.
MRI là cần thiết để đánh giá các biến chứng trong khoang sọ, như abscess não hoặc abscess
ngoài màng cứng, tụ mủ dưới màng cứng hoặc huyết khối trong xoang.
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2 Complications of Sinusitis Biến chứng của viêm xoang
a. Brain abscess Áp xe não
Below images of a patient was initially diagnosed with a glioblastoma multiforme. There are
abnormalities in both frontal lobes.
Notice however the abnormal tissue in the frontal sinus (yellow arrow), subperiosteal abscess
(red arrow) and the fluid-fluid level (green arrow) in the large intracranial lesion which has
ring enhancement.
Hình bên dưới của một bệnh nhân ban đầu được chẩn đoán bằng một u nguyên bào thần kinh
đệm đa hình (GBM). Có những bất thường ở cả hai thùy trán.
Tuy nhiên lưu ý các mô bất thường ở xoang trán (mũi tên màu vàng), abscess dưới màng
xương (mũi tên đỏ) và mức dịch – dịch (mũi tên xanh) trong thương tổn lớn nội sọ với ngấm
thuốc dạng viền.
All abnormalities are continuous meaning there is frontal bony destruction.
The restricted diffusion also supports the diagnosis of brain abscess.
This is a subperiosteal abscess and osteomyelitis of the frontal bone, usually with a soft tender
swelling of the forehead.
This is also called Pott's puffy tumor after Sir Pott, an English surgeon who first described
this entity.
Tất cả các bất thường là liên tục có nghĩa là có sự phá hủy xương trán.
Sự hạn chế khuếch tán cũng hỗ trợ chẩn đoán abscess não.
Đây là abscess dưới màng xương và viêm xương tủy xương của xương trán, thường có sưng
nề phần mềm vùng trán.
Đây cũng được gọi là khối u phồng Pott sau khi ngài Pott, một bác sĩ phẫu thuật người Anh,
người lần đầu tiên mô tả thực thể này.

Brain abscess Abscess não
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2 Complications of Sinusitis Biến chứng của viêm xoang
Below images of another patient, who had recently been treated for sinusitis and now
presented with a seizure. The CT shows an abnormality in the left temporal lobe with shaggy
thick rim enhancement, and a large amount of vasogenic edema. This is also a brain abscess,
most probably due to reflux of bacteria into cranial veins and the venous plexus around the
cavernous sinus.
Hình bên dưới của một bệnh nhân khác, gần đây đã được điều trị viêm xoang và bây giờ biểu
hiện với tái phát. CT cho thấy một bất thường ở thùy thái dương bên trái với ngấm thuốc dạng
viền dày xù xì và phù vận mạch nhiều. Đây cũng là abscess não, có lẽ là do nhiễm khuẩn
ngược vào tĩnh mạch sọ và đám rối tĩnh mạch quanh xoang hang.

Brain abscess Abscess não
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2 Complications of Sinusitis Biến chứng của viêm xoang
b. Mucocele Tụ niêm dịch
Below images of a patient with acute sinusitis and ethmoid air cell disease.
He presented with blurred vision.
First study the images, then continue reading.
Notice the fluid in the left anterior clinoid process.
The optic nerve runs medial to it.
Continue with the coronal images.
Hình bên dưới của một bệnh nhân bị viêm xoang cấp và bệnh lý xoang sàng (ethmoidal sinuses
or ethmoidal air cells = xoang sàng hoặc tế bào sàng).
Ông ta trình bày bị nhìn mờ.
Đầu tiên hãy nghiên cứu các hình ảnh, sau đó tiếp tục đọc.
Lưu ý chất dịch ở mỏm yên bướm trước bên trái.
Các dây thần kinh thị giác chạy trung gian với nó.
Tiếp tục với các hình ảnh coronal.

Mucocele Tụ niêm dịch
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2 Complications of Sinusitis Biến chứng của viêm xoang
The coronal T2WI shows expansion of the clinoid process.
The T1WI shows loss of normal fat compared with the right side, and extension into the orbital
apex (red arrow).
This is a mucocele of the anterior clinoid with secondary involvement of the optic nerve.
Hình T2W coronal cho thấy sự mở rộng của mỏm yên bướm.
Hình T1W cho thấy mất lớp mỡ bình thường so với bên phải, và mở rộng vào đỉnh hốc mắt
(mũi tên màu đỏ).
Đây là tụ niêm dịch của mỏm yên bướm trước với sự liên quan thứ cấp của dây thần kinh thị.

Mucocele of the anterior clinoid with secondary involvement of the optic nerve
Tụ niêm dịch của mỏm yên bướm trước với liên quan thứ cấp của thần kinh thị
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2 Complications of Sinusitis Biến chứng của viêm xoang
c. Orbital Cellulitis and Abscess Viêm mô tế bào và Abscess hốc mắt
Left is an axial T1WI, right is a coronal T2WI.
There is an abnormality on the left side, but to a lesser degree also on the right.
Try to determine which structures are involved.
The yellow arrows point to the naso-lacrimal ducts.
The naso-lacrimal sac connects with the duct, which then drains into the inferior meatus.
Bên trái là hình T1W axial, bên phải là hình T2W coronal.
Có một sự bất thường ở bên trái, nhưng ở một mức độ thấp hơn cũng có ở bên phải.
Cố gắng xác định cấu trúc nào có liên quan.
Các mũi tên màu vàng chỉ vào ống lệ mũi.
Túi lệ kết nối với ống dẫn, sau đó dẫn vào ngách mũi dưới.
On the left there is peri-orbital pre-septal soft tissue swelling.
On the coronal image there is bilateral high signal at the junction of the nasolacrimal duct and
sac, indicative of a fluid collection.
On the left side there is also edema of the surrounding tissue.
Phía bên trái có sưng tấy mô mềm cạnh hốc mắt phía trước vách.
Trên hình coronal có tín hiệu cao hai bên ở đường nối ống và túi lệ mũi của ống mũi và túi,
biểu hiện của sự đọng dịch.
Phía bên trái cũng có phù nề các mô xung quanh.

Orbital cellulitis and abscess Viêm mô tế bào và abscess hốc mắt
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2 Complications of Sinusitis Biến chứng của viêm xoang
Post-contrast T1WI, axial and coronal.
Lateral to the naso-lacrimal ducts on both sides, there are the fluid collections which now
show peripheral enhancement.
Hình T1W sau tiêm thuốc tương phản, axial và coronal.
Bên cạnh ống lệ mũi ở cả hai bên, có đọng dịch mà bây giờ cho thấy ngấm thuốc ở ngoại vi.

Orbital cellulitis and abscess Viêm mô tế bào và abscess hốc mắt
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2 Complications of Sinusitis Biến chứng của viêm xoang
The additional images (T2WI) show mucosal disease of the right maxillary sinus and a fluid
level in the left maxillary sinus, in addition to extensive ethmoidal and sphenoidal sinus
disease.
This patient had acute sinusitis which was complicated by orbital cellulitis and dacrocystitis
with abscesses.
Developmental or inflammatory narrowing of the naso-lacrimal duct is a risk factor for
developing dacrocystitis.
Các hình ảnh bổ sung (T2W) cho thấy bệnh lý niêm mạc của xoang hàm bên phải và mức dịch
ở xoang hàm trái, ngoài ra rộng hơn là các bệnh lý sàng và xoang bướm.
Bệnh nhân này bị viêm xoang cấp tính phức tạp do viêm mô tế bào hốc mắt và và viêm lệ đạo
với abscess.
Sự phát triển hoặc viêm hẹp ống dẫn lệ là một yếu tố nguy cơ cho sự phát triển của viêm nhiễm
lệ đạo.

Complicated acute sinusitis Viêm xoang cấp tính phức tạp
See the article on Orbital Pathology by David Youssem for more information about orbital
and periorbital cellulitis
Xem bài viết về Bệnh lý hốc mắt của David Youssem để biết thêm thông tin về viêm mô tế
bào ổ mắt và quanh ổ mắt
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2 Complications of Sinusitis Biến chứng của viêm xoang
d. Complication of FESS Biến chứng của FESS
(Functional Endoscopic Sinus Surgery Phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang)
A rare complication of FESS is seen on the images on the below.
The Hounsfields Units of the tiny abnormalities that the asterisk points to were around -120.
First study the axial images.
Then continue with the coronal images.
Một biến chứng hiếm gặp của FESS được nhìn thấy trên những hình ảnh bên dưới.
Tỷ trọng Hounsfields của các bất thường nhỏ ở vị trí dấu sao cho thấy khoảng -120.
Đầu tiên nghiên cứu các hình ảnh axial.
Sau đó, tiếp tục với các hình ảnh coronal.

Tension pneumocephalus Tụ khí nội sọ
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2 Complications of Sinusitis Biến chứng của viêm xoang
There is a bone defect at the fovea ethmoidalis (red arrow).
Also there are post-operative changes indicating that the patient had undergone FESS.
The intracranial air is a complication of FESS.
With this complication, usually the patient goes home feeling fine, and then shows up
approximately two weeks later with CSF leak and meningitis, due to the defect in the bone
and dura.
Có một khiếm khuyết xương ở hố sàng (mũi tên đỏ).
Cũng có những thay đổi sau phẫu thuật cho thấy bệnh nhân đã trải qua FESS.
Không khí trong sọ là một biến chứng của FESS.
Với biến chứng này, thường bệnh nhân cảm thấy tốt, và sau đó khoảng 2 tuần sau sẽ xuất hiện
rò rỉ dịch não tủy và viêm màng não, do khiếm khuyết xương và màng cứng.
Tension pneumocephalus occurs when air in the head acts like a mass: there is a bony defect
which lets air in but not out (valve-like function).
Every time the patient sneezes, air is forced through the defect into the intra-cranial space, and
remains trapped there.
At a certain moment the amount of air is sufficient to cause mass effect on the surrounding
intra-cranial structures.
Tụ khí nội sọ xảy ra khi không khí trong đầu hoạt động như một khối: có một khiếm khuyết
xương cho phép không khí ở nhưng vào nhưng không ra được (hoạt động giống như van).
Mỗi khi bệnh nhân hắt hơi, không khí bị đẩy qua chỗ khuyết vào trong khoang sọ, và bị mắc
kẹt ở đó.
Vào một lúc nào đó, lượng không khí sẽ đủ để gây hiệu ứng khối lên các cấu trúc trong sọ
xung quanh.

Tension pneumocephalus Tụ khí nội sọ
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3 Tumor and tumorlike lesions Khối u và khối u tổn thương
Role of CT and MR Vai trò của CT và MRI
When it comes to imaging of neoplasms of the paranasal sinuses, CT and MRI play
complementary roles.
It is not about the histology but about answering the question 'is it tumor or not?' and then
determining the extent of the disease, for example intracranial or orbital extension.
Use MRI to differentiate inspissated secretions from neoplasms.
Scanning down to the hyoid bone allows for examination of the levels I and II lymph nodes:
about 10% of paranasal neoplasms have nodal metastases at presentation.
Khi nói đến hình ảnh của khối u các xoang cạnh mũi, CT và MRI đóng vai trò bổ sung cho
nhau.
Không phải nói về mô học mà là để trả lời câu hỏi "nó có phải là khối u hay không?" và sau
đó xác định phạm vi của bệnh, ví dụ như mở rộng vào trong sọ hoặc hốc mắt.
Sử dụng MRI để phân biệt các chất tiết cô đặc từ các khối u.
Quét xuống tới xương móng cho phép kiểm tra các hạch bạch huyết cấp I và II: khoảng 10%
các khối u của xoang cạnh mũi có di căn hạch lúc thăm khám.
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2 Tumor and tumorlike lesions Khối u và khối u tổn thương
a. Encephalocele Encephalocele
Coronal T2WI of the patient on the below show an abnormal structure in the right nasal cavity.
When you've decided what it is, then stop to think about whether the abnormality is
developmental or acquired.
This patient has an encephalocele.
Hình ảnh coronal T2W của bệnh nhân ở bên dưới cho thấy một cấu trúc bất thường trong
khoang mũi bên phải.
Khi bạn đã xác định nó là gì, hãy dừng lại để suy nghĩ xem liệu sự bất thường đó có phải là
tiến triển tự phát hay thứ phát.
Bệnh nhân này có thoát vị não.
There are two findings on the images that let you know that this is developmental.
First of all, notice the smaller encephalocele on the left side (green arrow).
Acquired encephaloceles are more often than not unilateral.
The second clue is the cortical dysplasia (yellow arrow) as part of a migrational abnormality.
Có hai kết quả trên hình ảnh cho bạn biết rằng đây là tự phát.
Đầu tiên, chú ý thoát vị não nhỏ hơn ở bên trái (mũi tên màu xanh lá cây).
Thoát vị thứ phát thường gặp hơn không phải một bên.
Manh mối thứ hai là loạn sản vỏ (mũi tên màu vàng) là một phần của một bất thường di trú.
Acquired encephaloceles (ie after surgery) tend to lead to dead gliotic brain, which would
have a high signal intensity on T2WI.
The strange looking structure in the left image (red arrow) is surgical packing, placed there
after the involuntary encounter with brain tissue.
Các thoát vị não thứ phát (tức là sau khi phẫu thuật) có khuynh hướng dẫn đến phản ứng các
tế bào đệm não bị chết, sẽ có cường độ tín hiệu cao trên T2W.

Encephalocele Thoát vị não
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3 Tumor and tumorlike lesions Khối u và khối u tổn thương
The blue arrow points to the sphenoid sinus which is hyperintense, due to mucoid impaction
as a result of obstruction by the encephalocele.
Mũi tên màu xanh chỉ vào xoang bướm là tăng tín hiệu, do sự chèn chặt niêm mạc nhầy là kết
quả của sự tắc nghẽn bởi thoát vị não.

Encephalocele Sag T1WI. Thoát vị não Sag T1W.
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3 Tumor and tumorlike lesions Khối u và khối u tổn thương
b. Mucocele Tụ niêm dịch
Mucoceles are benign, locally expansile paranasal sinus masses most commonly found in the
frontal sinus.
Secondary to obstruction of the sinus ostia, there is accumulation of fluid within a
mucoperiosteal lined cavity, resulting in erosion and remodelling of the surrounding bone.
The most common causes of mucoceles are chronic infection, allergic sinonasal disease,
trauma and previous surgery.
Tụ niêm dịch là lành tính, là những khối của xoang cạnh mũi mở rộng cục bộ, phổ biến nhất
được tìm thấy ở xoang trán.
Thứ phát từ sự tắc nghẽn của lỗ xoang, có sự tích tụ của dịch trong khoang niêm mạc lót dưới
màng xương, dẫn đến sự ăn mòn và tu sửa xương xung quanh.
Các nguyên nhân phổ biến nhất của tụ niêm dịch là nhiễm trùng mạn tính, bệnh mũi xoang dị
ứng, chấn thương và phẫu thuật trước đó.
The most common location of a mucocele is the fronto-ethmoidal sinus, followed by the
sphenoid sinus.
The least common location is the maxillary sinus.
Below is a patient with an uncommon cause of a mucocele.
Notice the obstructing solid mass at the frontal ethmoidal junction (yellow arrows).
Vị trí phổ biến nhất của tụ niêm dịch là xoang trán sàng, tiếp theo là xoang bướm.
Vị trí ít phổ biến nhất là xoang hàm trên.
Bên dưới là bệnh nhân có nguyên nhân không phổ biến của tụ niêm dịch.
Lưu ý khối đặc làm tắc nghẽn chức năng xoang trán sàng (mũi tên màu vàng).

Mucocele (blue arrow) secondary to obstructing tumor (yellow arrow)
Tụ niêm dịch (mũi tên xanh) thứ phát do khối u gây tắc nghẽn (mũi tên màu vàng)
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3 Tumor and tumorlike lesions Khối u và khối u tổn thương
Pre- and post-contrast MRI of the same patient.
The mucocele shows high signal intensity on T1W (benign finding).
The mass in the ethmoidal region is hypointense and solidly enhancing.
MRI trước và sau tiêm thuốc tương phản của cùng một bệnh nhân.
Tụ niêm dịch cho thấy cường độ tín hiệu cao trên T1W (cho thấy lành tính).
Khối trong vùng xoang sàng là giảm tín hiệu và ngấm thuốc mạnh.

Mucocele secondary to obstructing tumor Tụ niêm dịch thứ phát do khối u làm tắc nghẽn
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3 Tumor and tumorlike lesions Khối u và khối u tổn thương
The case on the below shows two classic complications of frontal facial trauma.
The bilateral nasal fractures are the clue to a traumatic etiology.
Looking at the CT scan on the left you will notice a convex soft tissue mass in the frontal
sinus.
The corresponding MRI shows a round hyperintense structure in the same location.
Study the images on the below and then continue reading.
Trường hợp ở bên dưới cho thấy hai biến chứng cổ điển của chấn thương của trán trước.
Gãy xương mũi ở hai bên là dấu hiệu gợi ý nguyên nhân gây chấn thương.
Nhìn vào hình CT ở bên trái, bạn sẽ chú ý một khối mô mềm lồi ra ở xoang trán.
Hình MRI tương ứng cho thấy một cấu trúc tròn tăng tín hiệu ở cùng một vị trí.
Nghiên cứu các hình ảnh ở bên dưới và sau đó tiếp tục đọc.
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3 Tumor and tumorlike lesions Khối u và khối u tổn thương
Now look again carefully at the left CT.
Did you notice the bony defect on the left side, at the lateral border of the ethmoid air space
(yellow arrow)?
The MRI shows that there is brain tissue at the site of the defect.
This patient had both a mucocele and an acquired encephalocele.
The two most common causes of mucoceles are trauma and chronic inflammation due to
blockage of the ostia.
Bây giờ hãy nhìn lại cẩn thận hình CT bên trái.
Bạn có nhận thấy khiếm khuyết xương ở phía bên trái, ở bờ bên của xoang sàng (mũi tên màu
vàng)?
MRI cho thấy có mô não ở vị trí khiếm khuyết.
Bệnh nhân này có cả tụ niêm dịch và thoát vị não thứ cấp.
Hai nguyên nhân phổ biến nhất của tụ niêm dịch là chấn thương và viêm mạn tính do tắc
nghẽn của lỗ xoang.

Posttraumatic mucocele and encephalocele Tụ niêm dịch và thoát vị não sau chấn thương
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3 Tumor and tumorlike lesions Khối u và khối u tổn thương
This companion case nicely demonstrates bilateral mucoceles.
This patient has chronic sinusitis with sino-nasal opacification, mucoid impaction in the
maxillary sinusses and huge bilateral mucoceles.
The CT shows hyperdensity and the MRI shows hyperintensity on T2WI, both of which you
will remember are benign signs in sino-nasal disease, indicating a proteinaceous substance.
There is smooth bone remodelling and elevation of the frontal sinusses, and although it looks
as if there is bony destruction at the orbital boundary of the frontal sinus, usually the surgeon
will still see a fine line of bone in place.
Trường hợp song hành thú vị này thể hiện tụ niêm dịch hai bên.
Bệnh nhân này có viêm xoang mạn tính với mờ mũi xoang, chèn chặt niêm mạc trong xoang
hàm và tụ niêm dịch khổng lồ hai bên.
Hình CT cho thấy tăng tỷ trọng và MRI cho thấy tăng tín hiệu trên T2W, cả hai điều này bạn
sẽ nhớ là những dấu hiệu lành tính trong bệnh mũi xoang, chứng tỏ hiện diện protein.
Có sự tân tạo xương trơn láng và sự nâng lên của các xoang trán, và mặc dù có vẻ như có sự
phá hủy xương ở vị trí giáp hốc mắt của xoang trán, thường thì bác sĩ phẫu thuật vẫn sẽ thấy
một viền xương ở vị trí này.

Bilateral mucoceles Tụ niêm dịch hai bên
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c. Inverted papilloma U nhú ngược
Inverted papilloma is characterized by inversion of the neoplastic epithelium into the
underlying stroma.
It presents as a unilateral nasal polyp arising from the lateral nasal wall, usually in the region
of the middle meatus and middle turbinate.
U nhú ngược được đặc trưng bởi sự đảo ngược biểu mô ung thư vào lớp đệm bên dưới.
Nó biểu hiện như một polyp mũi một bên phát sinh từ phía thành bên của mũi, thường là ở
vùng của ngách mũi giữa và xoăn mũi giữa.
Extension into the maxillary and ethmoid sinuses is common.
It causes non-specific symptoms like nasal congestion or epistaxis.
Biopsy is necessary to make the diagnosis and because more than 10% of inverted papillomas
harbor a squamous cell carcinoma.
Mở rộng vào xoang hàm trên và xoang sàng là phổ biến.
Nó gây ra các triệu chứng không rõ ràng như nghẹt mũi hoặc chảy máu cam.
Sinh thiết là cần thiết để chẩn đoán và vì có hơn 10% các u nhú ngược chứa một ung thư biểu
mô tế bào vảy.
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When you want to differentiate inspissated secretions from neoplasms it is important to have
pre- and post-contrast images.
If you were to just look at the post-contrast study on the right, you might be tempted to think
that there was solid enhancement of the mass in the nasal cavity (asterisk) as well as in the
ethmoidal and maxillary sinus on the right.
Khi bạn muốn phân biệt các chất tiết cô đặc từ tế bào ung thư, điều quan trọng là phải có hình
ảnh trước và sau tiêm thuốc tương phản.
Nếu bạn chỉ nhìn vào các hình ảnh sau tiêm thuốc tương phản ở bên phải, bạn có thể bị ám thị
để nghĩ rằng có phần ngấm thuốc của khối u trong khoang mũi (dấu hoa thị) cũng như trong
xoang sàng và xoang hàm ở hình bên phải.
Looking at the pre-contrast study, however, you will notice that the contents of the ethmoidal
and maxillary sinuses are hyperintense as opposed to the mass in the nasal cavity (the middle
meatal region), because the sinuses are filled with inspissated secretions.
This solidly enhancing mass is a tumor until proven otherwise.
The imaging findings are non-specific and the differential diagnosis includes a polyp or a
carcinoma.
Biopsy revealed an inverted papilloma.
Tuy nhiên, nhìn vào hình ảnh trước tiêm, bạn sẽ nhận thấy rằng bên trong của xoang sàng và
xoang hàm tăng tín hiệu ngược lại so với khối ở khoang mũi (khu vực ngách mũi giữa), bởi
vì các xoang này chứa đầy dịch tiết cô đặc.
Khối đặc ngấm thuốc này là khối u cho đến khi được chứng minh khác đi.
Những phát hiện hình ảnh là không rõ ràng và chẩn đoán phân biệt bao gồm một polyp hoặc
ung thư tế bào biểu mô.

Inverted papilloma (asterix) pre- and postcontrast MR
MRI u nhú ngược (dấu hoa thị) trước và sau tiêm thuốc tương phản
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Below is a another patient who presented with nasal stuffiness.
Study the images on the below.
Decide for yourself whether you are looking at a solid mass, inspissated secretions, a
combination of both or something entirely different.
The pre-contrast T1WI shows a hyperintense area within the maxillary sinus, corresponding
to a proteinaceous substance.
Bên dưới là một bệnh nhân khác có biểu hiện nghẹt mũi.
Nghiên cứu hình ảnh bên dưới.
Quyết định cho bạn dù bạn đang nhìn vào một khối đặc, dịch tiết cô đặc, kết hợp cả hai hoặc
một cái gì đó hoàn toàn khác.
Hình T1W trước tiêm cho thấy vùng tăng tín hiệu trong xoang hàm trên, tương ứng với chất
protein.
Medial to it is an area with hypointense signal similar to the signal in the orbital globes (so
probably cystic).
The majority of the soft tissue in the right maxillary sinus is relatively hypointense on the precontrast T1WI, but solidly enhances, meaning tumor.
Ở giữa nó là một vùng giảm tín hiệu tương tự như tín hiệu trong nhãn cầu (có lẽ là dạng dịch).
Phần lớn mô mềm ở xoang hàm phải tương đối giảm tín hiệu trên T1W trước tiêm, nhưng
ngấm thuốc mạnh, có nghĩa là khối u.

Inverted papilloma U nhú ngược
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The T2W-image on the left confirms the cystic element (yellow arrow).
The coronal CT nicely demonstrates remodelling of the bone and expansion (arrowheads).
This proved to be an inverting papilloma.
The localisation is rather typical.
Hình T2W ở bên trái xác nhận thành phần nang dịch (mũi tên màu vàng).
Hình coronal CT hữu ích thể hiện việc tu sửa và mở rộng xương (đầu mũi tên).
Điều này chứng tỏ là một u nhú ngược.
Vị trí là khá điển hình.

Inverted papilloma in typical location U nhú ngược ở vị trí điển hình
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d. Malignant tumors of the sinonasal tract U ác tính của đường mũi xoang
Malignant tumors of the sinonasal tract are extremely rare.
The clinical presentation is non-specific and often mimics benign disease.
As a result a delay in diagnosis is common.
75% of all paranasal sinus tumors are Stage T3 or T4 at the time of diagnosis.
Các khối u ác tính của đường mũi xoang là vô cùng hiếm.
Triệu chứng lâm sàng là không rõ ràng và thường bắt chước bệnh lành tính.
Kết quả dẫn tới sự trì hoãn chẩn đoán là phổ biến.
75% của tất cả khối u các xoang cạnh mũi là giai đoạn T3 hoặc T4 vào thời điểm chẩn đoán.
Perineural spread is a manifestation of advanced disease and indicates a poor prognosis.
Below is an axial MR-image showing a mass in the ethmoids.
The MRI shows no intracranial extension.
What is the next step?
Sự lan truyền quanh dây thần kinh là sự biểu hiện của bệnh tiến triển và cho biết tiên lượng
xấu.
Bên dưới là một hình MRI axial cho thấy một khối ở trong xoang sàng.
MRI cho thấy không có phần mở rộng vào nội sọ.
Bước tiếp theo là gì?

Sinonasal carcinoma Ung thư biểu mô mũi xoang
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A CT is necessary to determine the integrity of the adjacent bone.
Notice the bony destruction of the fovea ethmoidalis and planum sphenoidale.
This indicates that this is a malignant lesion and biopsy demonstrated an adenocarcinoma.
If the patient is a surgical candidate, frontal endoscopic sino-nasal surgery won't be enough
and a cranio-facial take-down will also be required.
CT là cần thiết để xác định tính toàn vẹn của xương kế cận.
Lưu ý sự phá hủy xương của mái xoang sàng và trần xoang bướm.
Điều này chỉ ra rằng đây là một thương tổn ác tính và sinh thiết đã chứng minh một ung thư
biểu mô tuyến.
Nếu bệnh nhân được phẫu thuật, phẫu thuật nội soi mũi xoang phía trước cũng sẽ không đủ
và đòi hỏi phải tháo phá thêm một phần sọ mặt.

Sinonasal carcinoma Ung thư mũi xoang
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e. Meningioma U màng não
A meningioma can spread transcranially.
Below is a patient with a meningioma, which spreads along the anterior clinoid (arrow).
Continue with a coronal image more anteriorly.
U màng não có thể có thể lan truyền từ sọ.
Bên dưới là một bệnh nhân bị u màng não, lan dọc theo mỏm yên bướm trước (mũi tên).
Xem tiếp hình ảnh coronal phía trước.

Meningioma U màng não
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MRI nicely demonstrates how the meningioma spreads down into the sino-nasal cavity.
MRI thể hiện rõ cách mà u màng não lan xuống vào khoang mũi xoang.

Transcranial spread of meningioma Lan truyền từ sọ của u màng não
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f. Keratocyst U nang sừng tạo răng
First look at the images on the left.
From where is this lesion arising?
The lesion is expansile with bone remodelling and there is an obvious relation to a tooth.
It is very important to determine whether or not sinus pathology has an odontogentic origin,
simply because the surgical approach is different.
If odontogentic, the surgery will be done preferably by a maxillofacial surgeon.
If approached by a sino-nasal route it won't be removed entirely.
This is a keratocyst
Đầu tiên hãy nhìn vào hình ảnh bên trái.
Tổn thương này phát sinh từ đâu?
Tổn thương này mở rộng với tu sửa xương và có mối liên hệ rõ ràng với răng.
Điều rất quan trọng là xác định xem liệu bệnh lý xoang có nguồn gốc từ răng không, đơn giản
là vì cách tiếp cận phẫu thuật là khác nhau.
Nếu là từ răng, phẫu thuật sẽ được thực hiện thích hợp hơn bởi bác sĩ phẫu thuật hàm mặt.
Nếu tiếp cận bằng đường mũi xoang, nó sẽ không bị loại bỏ hoàn toàn.
Đây là một u nang sừng tạo răng.

Keratocyst U nang sừng tạo răng
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On the below another case.
This patient presented with facial pain.
On this contrast-enhanced MRI we see a non-enhancing expansile lesion in the right maxillary
sinus.
As it doesn't enhance, we know we aren't dealing with tumor.
It is tempting to call this a retention cyst and move on to the next case, but a CT is called for
to make the correct diagnosis.
Ở bên dưới là một trường hợp khác.
Bệnh nhân này bị đau mặt.
Trên hình MRI tiêm thuốc tương phản này, chúng ta thấy một tổn thương mở rộng không
ngấm thuốc ở xoang hàm phải.
Vì nó không ngấm thuốc, chúng ta biết chúng ta không phải là đối mặt với khối u.
Có thể gọi đây là một u nang tồn lưu và chuyển sang case kế tiếp, nhưng CT được yêu cầu là
để chẩn đoán chính xác.

Keratocyst U nang sừng tạo răng
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The corresponding CT shows elevation of the maxillary bone (blue arrow).
The red arrow in the right image indicates the cyst dissecting around the root of a tooth.
This is also a keratocyst.
Hình CT tương ứng cho thấy nâng cao của xương hàm trên (mũi tên xanh).
Mũi tên đỏ ở hình ảnh bên phải cho biết nang phân chia quanh gốc răng.
Đây cũng là một u nang sừng.

Keratocyst Nang sừng tạo răng
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g. Silent sinus syndrome Hội chứng viêm xoang im lặng
Below is a patient who presented with asymmetric eyes.
First study the images and try to describe what is going on.
Then continue reading.
This film was originally read as ethmoid sinusitis and post-surgery. However, this patient had
never undergone sino-nasal surgery.
Bên dưới là một bệnh nhân có hai mắt không đối xứng.
Đầu tiên hãy nghiên cứu các hình ảnh và cố gắng mô tả những gì đang xảy ra.
Sau đó tiếp tục đọc.
Các film này ban đầu đã được đọc là viêm xoang sàng sau phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh nhân
này chưa bao giờ trải qua phẫu thuật mũi xoang.
What you in fact see, is adhesion of the middle right turbinate (red arrow) and the uncinate
process to the floor of the orbit.
There is also volume loss of the right maxillary sinus.
This is called the silent sinus syndrome, which consists of painless facial asymmetry and
enophthalmos caused by chronic maxillary sinus atelectasis.
Những gì bạn thực sự thấy, là sự dính của cuốn mũi giữa bên phải (mũi tên màu đỏ) và mỏm
móc lệch vào sàn của hốc mắt.
Cũng có sự giảm thể tích của xoang hàm phải.
Đây được gọi là hội chứng viêm xoang im lặng, bao gồm sự bất đối xứng không đau của mặt
và tụt nhãn cầu gây ra bởi xẹp xoang hàm mạn tính.
The most characteristic imaging feature of the silent sinus syndrome is the inward retraction
of the sinus walls into the sinus lumen with associated decrease in sinus volume and
enlargement of the middle meatus (2). In many cases the infundibulum is occluded due to
lateral retraction of the uncinate process.
Đặc điểm hình ảnh đặc trưng nhất của hội chứng xoang im lặng là sự co rút vào trong của
thành xoang với sự giảm thể tích của xoang và giãn rộng ngách mũi giữa (2). Trong nhiều
trường hợp, phễu lỗ xoang bị tắc do sự co rút phía bên mỏm móc.

Silent sinus Viêm xoang im lặng
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Silent sinus syndrome diagrams Sơ đồ quá trình viêm xoang yên lặng
Nguyên nhân của hội chứng xoang im lặng vẫn chưa ñược rõ ràng. Giả thiết ñược nhiều người
công nhận nhất: giảm thông khí xoang hàm thứ phát do tắc nghẽn lỗ thông xoang, hình thành
áp lực âm trong lòng xoang và gây lõm thành xoang vào trong lòng xoang. Tắc nghẽn lỗ thông
xoang có thể do dày niêm mạc, do mõm móc cong lệch ra phía ngoài, phù nề, quá phát hoặc
cuốn mũi giữa lệch ra ngoài, polype mũi, cuối cùng do hậu qủa của đặt ống thông mũi gây tắc
nghẽn dòng chảy của xoang dẫn đến giảm thông khí xoang. Áp lực âm trong xoang có thể làm
thành xoang mỏng và sụp vào bên trong lòng xoang nhất là sàn ổ mắt gây tụt nhãn cầu.
Trong trường hợp lỗ thông xoang được tái lập (tự nhiên hoặc phẫu thuật), dịch xoang thoát ra,
trước đó dịch xoang này có chức năng nâng đỡ sàn ổ mắt vốn rất mỏng, vì vậy khi dịch xoang
được dẫn lưu khiến sàn ổ mắt sụp sâu hơn, nhãn cầu lệch xuống dưới sâu hơn trong thời gian
đầu sau phẫu thuật (vài tháng) sau đó sự tái tạo xương mới sẽ nâng dần sàn ổ mắt và các thành
xoang trở về vị trí bình thường.
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4 Fibro-osseous Lesions Tổn thương xơ xương
Fibro-osseous lesions are very common incidental findings and often misinterpreted as tumor.
CT is usually diagnostic, so when you see a bizarre lesion at the skull-base, think of a fibroosseous lesion and get an unenhanced CT.
The most common skull base lesion is fibrous dysplasia, followed by osteomas.
Osteomas are usually located in the sino-nasal cavities.
Fibromas are less common and can be ossifying or non-ossifying.
Malignancies are rare.
Tổn thương xơ xương là những phát hiện ngẫu nhiên rất phổ biến và thường được hiểu sai
như khối u.
CT thường để chẩn đoán, vì vậy khi bạn nhìn thấy một tổn thương kỳ lạ ở nền hộp, hãy nghĩ
đến tổn thương xơ xương và cần có hình CT không tiêm thuốc cản quang.
Tổn thương phổ biến nhất ở nền sọ là loạn sản xơ xương, tiếp theo là u xương.
U xương thường nằm trong hốc mũi xoang.
U xơ ít phổ biến hơn và có thể được cốt hóa hoặc không cốt hóa.
U ác tính hiếm gặp.
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a. Fibrous dysplasia Loạn sản xơ
Below images of a patient who was thought to have a chondrosarcoma.
On the T2W-images there is a hypointense lesion (yellow arrow) with a cystic component (red
arrow).
On the pre- and post-contrast T1W-images there is solid enhancement of a mass with
peripheral enhancement of the cystic portion.
Question: what should be the next step?
Hình bên dưới của một bệnh nhân, người mà được nghĩ có một sarcom sụn.
Trên hình ảnh T2W, tổn thương giảm tín hiệu (mũi tên màu vàng) với thành phần nang (mũi
tên màu đỏ).
Trên hình ảnh T1W trước và sau khi tiêm thuốc tương phản, có sự ngấm thuốc của một khối
với sự ngấm thuốc ngoại vi của phần nang.
Câu hỏi: Bước tiếp theo là gì?

Fibrous dysplasia Loạn sản xơ
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Next step: get a CT!
On CT this is classic fibrous dysplasia (FD) with cortical sparing and ground-glass
appearance.
Many of the fibrous dysplasia lesions in the clivus, skull base or sino-nasal cavity and in
children may have large cystic components, so don't let that dissuade you from the diagnosis!
Bước tiếp theo: cần có một CT!
Trên CT, đây là chứng loạn sản xơ kinh điển (FD) với sự xuất hiện của phồng vỏ xương và
hình ảnh kính mờ.
Nhiều tổn thương của loạn sản xơ ở dốc nền, nền sọ hoặc khoang mũi xoang và ở trẻ em có
thể có thành phần nang lớn, do đó đừng để điều đó ngăn cản chẩn đoán của bạn!

Classic fibrous dysplasia on CT Loạn sản xơ cổ điển trên CT
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Below another example of fibrous dysplasia.
This lesion originates from the middle turbinate.
Một ví dụ khác bên dưới của loạn sản xơ.
Tổn thương này có nguồn gốc từ xoăn mũi giữa.

Fibrous dysplasia of the middle turbinate Loạn sản xơ ở xoăn mũi giữa
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Below another patient read as having a soft tissue tumor (yellow arrow) anterior to the
temporal bone.
Bệnh nhân khác bên dưới được đọc là có khối u mô mềm (mũi tên màu vàng) trước xương
thái dương.

Fibrous dysplasia Loạn sản xơ
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These are the corresponding axial CT images showing classic fibrous dysplasia of the
sphenoid wing.
The differential diagnosis is a meningioma.
Đây là hình ảnh CT axial tương ứng cho thấy loạn sản xơ cổ điển của cánh xương bướm.
Chẩn đoán phân biệt là u màng não.

Fibrous dysplasia Loạn sản xơ
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Below images of a different patient with soft tissue in the sphenoid sinus on the left, and an
abnormality of the left sphenoid wing, which is about 3 times its normal size whilst
maintaining its normal shape.
On the post-contrast images there is solid enhancement.
Again the diagnosis is fibrous dysplasia.
Fibrous dysplasia is a very vascular lesion and can enhance avidly.
Hình bên dưới của một bệnh nhân khác với mô mềm ở xoang bướm bên trái, và một bất thường
của cánh xương bướm trái, gấp 3 lần kích thước bình thường trong khi vẫn giữ được hình dạng
bình thường.
Trên các hình ảnh sau tiêm thuốc tương phản có ngấm thuốc thật sự.
Một lần nữa chẩn đoán là loạn sản xơ.
Loạn sản xơ là một tổn thương rất giàu mạch và có thể ngấm thuốc mạnh.

Fibrous dysplasia Loạn sản xơ
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4 Fibro-osseous Lesions Tổn thương xơ xương
b. Osteitis Viêm xương
In contrast, this is a patient with osteitis of the middle turbinate and ethmoid septae.
Note the laminated high density, due to chronic inflammation and recurrent periostal reaction
with neo-osteogenesis around the septae.
Ngược lại, đây là một bệnh nhân bị viêm xương ở xoăn mũi giữa và vách sàng.
Lưu ý đậm độ cao nhiều lớp, do viêm mạn tính và tái lập phản ứng màng xương với sự tân tạo
xương xung quanh vách.

Osteitis of the middle turbinate Viêm xương ở xoăn mũi giữa
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4 Fibro-osseous Lesions Tổn thương xơ xương
c. Osteoma U xương
This is a patient who had been having brain MRI for the past 1,5 yrs for frontal headaches.
On the MRI (not shown) it looked as if the patient had a little mucosal disease of the frontal
sinus.
The sinus CT clearly shows an osteoma with a bony defect (arrow) indicating progressive
growth.
Đây là bệnh nhân đã từng được chụp MRI não khoảng 1 năm rưỡi trước với đau đầu vùng
trán.
Hình MRI (không được hiển thị), có vẻ như bệnh nhân có một ít bệnh lý niêm mạc của xoang
trán.
CT xoang rõ ràng cho thấy một u xương với một khiếm khuyết xương (mũi tên) gợi ý phát
triển tiến triển.
This lesion requires surgical excision.
Note: multiple para-nasal osteomas are found in Gardner's syndrome, which also includes
cutaneous and soft tissues tumors in addition to colonic polyps with a predilection to malignant
degeneration.
Tổn thương này đòi hỏi phẫu thuật cắt bỏ.
Chú ý: nhiều u xương xoang cạnh mũi được phát hiện trong hội chứng Gardner, bao gồm các
khối u ở da và mô mềm, cộng thêm polyp đại tràng có ưu thế thoái hóa ác tính.

Osteoma in frontal sinus U xương ở xoang trán
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5 Monitoring response to therapy Giám sát đáp ứng điều trị
Imaging can also be used to monitor treatment response.
This patient had a skull-base B-cell lymphoma.
Pre-treatment we see the extent of the lesion, which is FDG-avid.
Hình ảnh cũng có thể được sử dụng để theo dõi đáp ứng điều trị.
Bệnh nhân này có một u bạch huyết dòng tế bào B nền sọ.
Trước điều trị chúng ta phạm vi rộng của tổn thương, đó là sự hấp thụ FluoroDeoxyGlucose.

Lymphoma pretreatment Lymphoma trước điều trị
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5 Monitoring response to therapy Giám sát phản ứng với liệu pháp
Three months into therapy the skull-base mass has resolved.
There is no more pathological FDG uptake, and there is remineralisation of the bone.
Ba tháng sau khi điều trị, khối nền sọ đã được giải quyết.
Không có thêm sự hấp thụ FDG bệnh lý, và có sự tái tạo của xương.

Lymphoma 3 months post-chemoXRT Lymphoma 3 tháng sau hóa xạ trị
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5 Monitoring response to therapy Giám sát phản ứng với liệu pháp
The patient on the below had a resection of a carcinoma.
Now there is a recurrence (blue arrow on MR and fusion image).
The green arrow, however points to post-radiation tissue changes.
Bệnh nhân ở bên dưới đã được cắt bỏ một ung thư biểu mô.
Bây giờ có một sự tái phát (mũi tên màu xanh trên hình ảnh MRI và hình ảnh chức năng).
Mũi tên màu xanh lá cây, tuy nhiên vị trí sau khi xạ trị của mô đã thay đổi.

Recurrent sinus carcinoma Ung thư biểu mô xoang tái phát
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5 Monitoring response to therapy Giám sát phản ứng với liệu pháp
Below is a patient who had a prior cranio-facial resection (yellow arrows) for an
undifferentiated carcinoma.
This patient was treated with chemoradiation.
The T2WI on the below shows tumor recurrence intracranially.
Continue with the contrast enhanced images.
Bên dưới là một bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt mặt trước vùng sọ mặt (mũi tên màu vàng)
cho ung thư biểu mô không biệt hóa.
Bệnh nhân này được điều trị bằng hóa xạ trị.
Hình ảnh T2W ở bên dưới cho thấy khối u tái phát trong sọ.
Tiếp tục với các hình ảnh tiêm thuốc tương phản.

Recurrence of carcinoma with dural implants
Sự tái phát của ung thư biểu mô gắn chặt vào màng cứng
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5 Monitoring response to therapy Giám sát phản ứng với liệu pháp
In cases like this a recurrence tend to show bizarre patterns such as these extensive dural
implants.
Trong những trường hợp như thế này, sự tái phát thường có xu hướng biểu hiện hình dạng kỳ
lạ như ghép vào màng cứng.

Recurrence of carcinoma with dural implants bilaterally
Sự tái phát ung thư biểu mô ghép vào màng cứng hai bên
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