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บทคัดย่อ
วัตถุป ระสงค์ : การศึกษานี้ ทาเพื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของภาพเอ็ม อาร์ไ อในผูใ้ หญ่ระหว่าง
pituitary macroadenoma กับ craniopharyngioma
เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารศึ ก ษา :เป็ นการศึ ก ษาแบบย้อ นหลัง เกี่ ย วกับ ลัก ษณะภาพเอ็ ม อาร์ ไ อใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ยงใหม่ ต้ งั แต่ มกราคม พ.ศ. 2549 ถึ ง มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยได้ผปู ้ ่ วย
ทั้งหมด 61 รายที่ มี ผลพยาธิ วิทยาว่าเป็ น pituitary macroadenoma และ 10 ราย ที่ เป็ น craniopharyngioma วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล พื้ น ฐานในเรื่ อ ง เพศ, อายุ และภาพเอ็ ม อาร์ ไ อในเรื่ อง ขนาด, รู ป ร่ า ง,
ส่ วนประกอบ, การมีสมองบวม, การลุกลามและการทาลายของอวัยวะข้างเคียง, posterior T1 bright
spot, การแยกได้ กั บ เนื้ อต่ อ มใต้ ส มอง, ลั ก ษณ ะสั ญ ญ าณ ภาพใน T1, T2 และ ลั ก ษณะการ
enhancement
ผลการศึกษา : ลักษณะก้อนที่มีเนื้ อ ตันรู ปร่ างกลมหรื อคลายตุ๊กตาหิ ม ะ, มี การกว้างออกของ sellar
turcica และ มี posterior T1 bright spot พบใน pituitary macroadenoma มากกว่า (P < 0.05) ส่ วนก้อน
ที่มีลกั ษณะเป็ นถุงน้ า ที่มีลกั ษณะหลายหยัก, มีสมองบวม, ก้อนอยูใ่ น suprasellar และสามารถแยกได้
กับต่อมใต้สมอง และการมีขอบ enhancement พบใน craniopharyngioma มากกว่า (P < 0.05)
สรุ ป ผลการศึ ก ษา : ลั ก ษณ ะภาพเอ็ ม อาร์ ไ อสาม ารถช่ ว ยแยก pituitary macroadenoma กั บ
craniopharyngioma ได้โดยใช้ รู ปร่ าง, ส่วนประกอบ, การกว้างออกของ sellar turcica, การมี posterior
T1 bright spot, การมีสมองรอบๆก้อนบวม, ก้อนสามารถแยกได้กบั ต่อมใต้สมอง และลักษณะการมี
ขอบ enhancement
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ABSTRACT
Purposes: To compare the MRI finding between pituitary macroadenoma and
craniopharyngioma.
Materials and Methods: A retrospective study reviewed of MRI findings from January
2006 to June 2014 of 61 patients with pathologically proved pituitary macroadenoma
and 10 patients with pathologically proved craniopharyngioma. The patient datas were
analyzed for gender, age and MRI findings of tumor size, shaped, component, adjacent
brain edema, cavernous sinus invasion, sellar widening, present of posterior T1weighted bright spot, presents of normal pituitary gland, T1 and T2-weighted signals of
solid or cystic components and pattern of enhancement were evaluated.
Results: A snowman or ovoid shape with solid component, presents of sellar widening
and presents of posterior T1 bright spot are more common in pituitary macroadenoma
(P < 0.05). A lobulated shape with cystic component, presents of adjacent brain edema,
tumor epicenter in suprasellar with separation from the normal pituitary gland and
presents of rim enhancement are more common in craniopharyngioma (P < 0.05).
Conclusion: MRI can help to distinguish between pituitary macroadenoma and
craniopharyngioma by using tumor shape, component, sellar widening, presents of
posterior T1 bright spot, adjacent brain edema, tumor epicenter in suprasellar with
separation from the normal pituitary gland and presents of rim enhancement.
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