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บทคัดยอภาษาไทย
โรคงวงชาง หรือ frontoethmoidal encephalomeningocele (FEEM) เปนความพิการ
แตกําเนิดบนใบหนาและกะโหลกศีรษะที่พบไดบอยที่สุดโรคหนึ่งในประเทศไทยและประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบไดนอ ยมากในประเทศทางยุโรปตะวันตก เกิดจากการยื่น
ของบางสวนของเยื่อหุมสมองและเนื้อสมองผานทางรูรั่วของกะโหลกศีรษะสวนหนา ซึ่งอยูตรง
รอยตอระหวางกระดูก frontal และกระดูก ethmoid สาเหตุเชื่อวาทัง้ ปจจัยทางพันธุกรรมและ
ปจจัยทางสิ่งแวดลอมมีสวนเกี่ยวของ อยางไรก็ตามปจจัยเหลานี้ยังไมเปนที่ทราบแนชัด
โครงการนี้มีจุดมุงหมายจะศึกษาถึงปจจัยเสี่ยงทางดานพันธุกรรมทีอ่ าจทําใหบุคคลหนึ่งมีโอกาส
เปนโรคนี้สูงขึน้ ซึ่งจะเปนขอมูลที่สําคัญใหกับบิดามารดา ผูที่มีความผิดปกติและแพทย ในการ
ตัดสินใจดานการเจริญพันธุ รวมทั้งอาจนําไปสูการปองกันโรคไดในที่สุด นอกจากนี้ การวิจัย
สําหรับโครงการนี้จะครอบคลุมถึงการคนหายีนหรือกลุมของยีนที่มีสวนเกี่ยวของกับการเกิดโรค
งวงชาง การศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคงวงชาง กลุมผูวิจัยไดรวบรวมผูปวยโรคงวงชาง
จํานวน 160 ราย เก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อหาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรค
งวงชาง พบวา พี่นองของผูปวยทีเ่ ปนโรคงวงชางจะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคงวงชางเพิ่ม
สูงขึ้น แสดงใหเห็นถึงการมีปจจัยทางครอบครัว (familial aggregation) อาจจะเปนไปไดวามี
การรวมกันของปจจัยบางอยาง ไมวาจะเปนยีนและ/หรือสิ่งแวดลอม ผูปวยโรคงวงชางทั้งหมด
ในการศึกษานี้มีเชื้อชาติไทย การศึกษาโดยเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากสํามะโนประชากรและ
ขอมูลที่ไดจากผูปวยปากแหวงเพดานโหว พบวา อายุมารดาที่มาก (advanced maternal age)
และระยะหางของการมีบุตรที่ยาวนาน มีสวนเกี่ยวของกับการเกิดโรคงวงชาง จากผลการศึกษา
นี้ บงบอกวาโรคงวงชาง เกิดจากทั้งปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ปจจัยเสี่ยงทาง
พันธุกรรม ไดแก บุคคลที่มีเชื้อชาติไทย ประวัติการมีบุคคลที่เปนโรคงวงชางในครอบครัว เปน
ตน
ผลการศึกษานํารองเพื่อคนหายีนที่มีสวนเกี่ยวของกับการเกิดโรคงวงชางโดยวิธี arraybased comparative genomic hybridization (array CGH) พบการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
ของ DNA (DNA copy number) ในลักษณะ deletions ในยีนที่สําคัญ 2 ยีน ซึ่งจําเปนที่จะตองมี
การศึกษาเพิม่ เติมตอไป
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Abstract
Frontoethmoidal meningoencephalocele (FEEM) has a unique geographical
distribution. It is much more common in Southeast Asia, with an approximate
prevalence of 1 in 6000, than in western countries. It is characterized by a congenital
bone defect of the anterior cranium between the frontal and ethmoidal bones with
herniation of meninges and brain tissues through the defect. It has been considered a
type of neural tube defect (NTD) with the main pathological changes found internally
at the foramen cecum and externally at the frontonaso-orbital region. It has been
hypothesized that both genetic and environmental factors may play a role. However,
there is no strong evidence supporting this hypothesis. Our aim of this study is to
identify the genetic components predisposing individuals to FEEM. The result of this
study will eventually lead to an understanding of the pathogenesis of the disease. In
addition, it will provide important information for genetic counseling as well as
disease prevention. Data obtained from 160 cases of FEEM were analyzed and
compared with data from 149 non-syndromic cleft lip (CL) and general population
(GP). We found familial aggregation reflected by an increased risk to siblings. All of
the FEEM cases were of Thai nationality and came from low socioeconomic status.
Seven FEEM cases had amniotic rupture sequences. Compared with oral clefts,
advanced maternal age was found to be associated with FEEM. In addition, the
interpregnancy interval between the FEEM cases and their previous siblings was
significantly longer than that of the oral cleft patients and unaffected sibs.
A pilot study in order to identify the candidate genes for FEEM by an arraybased comparative genomic hybridization (array CGH) was also performed. There
were two possible candidate genes. Further analysis of their significance in causing
FEEM is required.

