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บทคดัย่อ 
 

วตัถุประสงค์ :  เพื่อศึกษาลกัษณะเฉพาะและจุดเด่นในภาพเอม็อาร์ไอของเน้ืองอกเยือ่หุม้เส้นประสาท
รอบนอกในผูป่้วยท่ีเป็นและไม่เป็นโรคทา้วแสนปม 

เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา : เป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนาแบบยอ้นหลงั ท าการศึกษาในภาพเอ็มอาร์
ไอของของเน้ืองอกเยื่อหุ้มเส้นประสาทรอบนอกจ านวน 39 กอ้นจากผูป่้วยจ านวน 30 คนท่ีไวก้บัการ
พิสูจน์ทางพยาธิวิทยาว่าเป็นเน้ืองอกชนิด schwannoma, neurofibroma หรือ malignant peripheral 
nerve sheath tumor (MPNSTs) โดยเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัอาย,ุ เพศ, ต าแหน่ง, ขนาด, ลกัษณะเฉพาะและ
จุดเด่นในภาพเอม็อาร์ไอเพื่อท าการบรรยาย 

ผลการศึกษา : พบเน้ืองอกชนิด schwannoma 23 กอ้นและเน้ืองอกชนิด neurofibroma 2 กอ้นในกลุ่ม
ผูป่้วยท่ีไม่เป็นโรคทา้วแสนปม พบเน้ืองอกชนิด neurofibroma 4 กอ้นและเน้ืองอกชนิด MPNSTs 2 
กอ้นในกลุ่มผูป่้วยท่ีเป็นโรคทา้วแสนปมชนิดท่ี 1 พบเน้ืองอกชนิด schwannoma 8 กอ้นในกลุ่มผูป่้วย
ท่ีเป็นโรคทา้วแสนปมชนิดท่ี 2 ในเน้ืองอกชนิด neurofibroma ท่ีพบทั้งหมด 6 กอ้นแบ่งเป็นชนิดยอ่ย
แบบเฉพาะท่ี 3 กอ้นและแบบร่างแห 3 กอ้น พบรูปร่างคลา้ยกระสวยในเน้ืองอกชนิด schwannoma ท่ี
อยู่ในชั้ นระหว่างกล้ามเน้ือ 15 ก้อน (ร้อยละ 48.39) และรูปร่างแบบดัมเบลในเน้ืองอกชนิด 
schwannoma ท่ีอยู่รอบไขสันหลงั 3 กอ้น (ร้อยละ 9.68) เน้ืองอกชนิด neurofibroma แบบเฉพาะท่ีท่ี
พบ 1 ก้อนมีรูปร่างคล้านกระสวย พบลกัษณะเฉพาะแบบ entering and existing nerve ในเน้ืองอก
ชนิด schwannoma จ านวน 14 ก้อน (ร้อยละ45.16) และ เน้ืองอกชนิด neurofibroma แบบเฉพาะท่ี 
จ  านวน 1 กอ้น (ร้อยละ 33.33)  พบวา่กอ้นเน้ืองอกเบ้ียวออกแนวเส้นประสาทท่ีเล้ียงในเน้ืองอกชนิด 
schwannoma จ านวน 6 ใน 14 กอ้นและเน้ืองอกชนิด  neurofibroma แบบเฉพาะท่ีจ านวน 1 กอ้น พบ
ลกัษณะเฉพาะแบบ split-fat  ในเน้ืองอกชนิด schwannoma ท่ีอยู่ในชั้นระหว่างกล้ามเน้ือจ านวน 19 



 

e 

 

ใน 20 กอ้นและเน้ืองอกชนิด  neurofibroma แบบเฉพาะท่ีท่ีอยูใ่นชั้นระหวา่งกลา้มเน้ือจ านวน 1 กอ้น 
พบลกัษณะเฉพาะแบบ target ในเน้ืองอกชนิด schwannoma จ านวน 11 กอ้น (ร้อยละ 35.48) และเน้ือ
งอกชนิด neurofibroma แบบร่างแหจ านวน 3 กอ้น (ร้อยละ 100) พบลกัษณะเฉพาะแบบ fascicular 
ในเน้ืองอกชนิด schwannoma จ านวน 11 ก้อน (ร้อยละ 41.93) เน้ืองอกชนิด neurofibroma แบบ
ร่างแหจ านวน 3 ก้อนพบลักษณะเหมือนถุงบรรจุตวัหนอนทั้ งหมด พบว่าภาวะมีกล้ามเน้ือลีบท่ี
สัมพนัธ์กับการมีเน้ืองอกในเน้ืองอกชนิด schwannoma จ านวน 1 ก้อน พบการเพิ่มของสัญญาณ
แม่เหล็กไฟฟ้าแบบ reverse target หลงัการฉีดสารแกโดลิเนียมในเน้ืองอกชนิด schwannoma จ านวน 
6 ก้อน (ร้อยละ 20.69) และพบว่าเน้ืองอกชนิด MPNSTs ทั้งหมด 2 ก้อนมีขนาดเกิน 5 เซนติเมตร, 
ขอบเขตไม่ชัดเจนและมีการเพิ่มของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่สม ่าเสมอหลังการฉีดสาร
แกโดลิเนียม 

สรุปผลการศึกษา : ลักษณะเฉพาะในภาพเอ็มอาร์ไออนัระกอบด้วยรูปร่างคล้ายกระสวยในชั้น
ระหว่างกล้าม เน้ือ , รูป ร่างแบบดัม เบลท่ีอยู่รอบไขสันหลัง , ลักษณะเฉพาะแบบ split-fat , 
ลักษณะเฉพาะแบบ  entering and existing nerve, ลักษณะเฉพาะแบบ target, ลักษณะเฉพาะแบบ 
fascicular และพบการเพิ่ มของสัญญาณแม่ เหล็กไฟฟ้ าแบบ  reverse target หลังการฉีดสาร
แกโดลิเนียมนั้นมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยเน้ืองอกเยื่อหุ้มเส้นประสาทรอบนอก อย่างไรก็ตามไม่มี
ลกัษณะเฉพาะในภาพเอ็มอาร์ไอท่ีแม่นย  าในการแยกแยะระหวา่งเน้ืองอกชนิด schwannoma และเน้ือ
งอกชนิด  neurofibroma แบบเฉพาะท่ี เน้ืองอกชนิด  neurofibroma แบบเฉพาะท่ีสามารถพบกอ้นเน้ือ
งอกเบ้ียวออกแนวเส้นประสาทท่ีเล้ียงได ้ลกัษณะเหมือนถุงบรรจุตวัหนอนเป็นลกัษณะท่ีแสดงถึงการ
เป็น เน้ืองอกชนิด neurofibroma แบบร่างแห ภาวะกลา้มเน้ือลีบท่ีสัมพนัธ์กบัการมีเน้ืองอกพบไดน้อ้ย
ในการศึกษาคร้ังน้ี และพบว่าเน้ืองอกชนิด MPNSTs มีขนาดค่อนขา้งใหญ่, มีการสูญเสียโครงสร้าง
ของสันประสาท, ขอบเขตไม่ชดัเจนและมีความไม่สม ่าเสมอมากกวา่ 
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ABSTRACT 

Purposes: To study the characteristic signs and features of peripheral nerve sheath 

tumors (PNSTs) in patients with or without neurofibromatosis (NF) type-1 or type-2. 

Materials and methods: Retrospective descriptive study of the MR images of 39 

PNSTs in 30 patients which are pathologically proven neurofibromas, schwannomas or 

malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNSTs). Age, sex, affected site, size of 

tumors and characteristic MRI features were described 

Results: There are 23 schwannomas and 2 neurofibromas from isolated PNSTs group; 4 

neurofibromas and 2 MPNSTs from NF-1group, and 8 schwannomas from NF-2 group. 

Six (6) neurofibromas are comprised of 3 localized and 3 plexiform subtypes. Fifteen 

(15) (48.39%) intermuscular and 3 (9.68%) paraspinal schwannomas are of fusiform 

and dumbbell shapes, respectively. One (1) (33.33%) localized neurofibroma is of a 

fusiform shape. Entering and existing nerve sign presents in 14 (45.16%) schwannomas 

and in 1 (33.33%) localized neurofibroma. Six (6) of 14 schwannomas and 1 of 1 

localized neurofibroma are eccentrically related to the parent nerves. Nineteen (19) of 

20 intermuscular schwannomas and 1 of 1 intermuscular localized neurofibroma 

demonstrate a split-fat sign. Target sign is found in 11 (35.48%) schwannomas and 3 

(100.00%) plexiform neurofibromas. Fascicular sign is seen in 13 (41.93%) 

schwannomas. All 3 plexiform neurofibromas demonstrate a “bag of worms” 

appearance. Associated muscular atrophy is seen in 1 (3.22%) schwannomas. Reverse 

target-pattern enhancement is found in 6 (20.69%) schwannomas. Two (2) MPNSTs are 

larger than 5 cm, and have indistinct borders and heterogeneous enhancement. 
 

Conclusion: The MR features include a fusiform shape of intermuscular plane lesions, 

a dumbbell shape of paraspinal lesions,  split-fat sign,  entering and existing nerve sign,  

target sign,  fascicular sign and reverse target enhancement, which are helpful in 

diagnosis of schwannomas and localized neurofibromas. However, there is no precise 

MR feature in differentiating between these two types of tumors. Localized 

neurofibroma can be eccentrically related to the parent nerve. A “bag of worms” 
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appearance is a pathognomonic sign of the plexiform neurofibromas. Associated 

muscular atrophy is uncommon in our study.  MPNSTs demonstrate larger size, loss of 

normal fascicular architecture, indistinct borders and more heterogeneity. 
 

Keywords: Peripheral nerve sheath tumors, schwannoma, neurofibroma, malignant 

nerve sheath tumors, MR findings 


