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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ลกัษณะท่ีพบจากภาพเอม็อาร์ไอโดยการวดัปริมาตรและค่า
Fractional Anisotropy ของผูป่้วยท่ีไดรั้บการพิสูจน์ทางพนัธุกรรม 
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วตัถุประสงค์ : การศึกษาน้ีท าข้ึนเพื่อประเมินปริมาตรท่ีลดลงของสมองและความสมบูรณ์ของเส้นใย
ประสาทในผูป่้วยโรค Spinocerebellar ataxia แบบท่ี 1 เทียบกับคนปกติและเพื่อหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งปริมาตรท่ีลดลงของสมองกบัระดบัความรุนแรงของโรค 
เคร่ืองมือและวธีิการศึกษา : การศึกษาน้ีไดร้วบรวมผูป่้วยท่ีไดรั้บการพิสูจน์ทางพนัธุกรรมแลว้วา่เป็น
โรค Spinocerebellar ataxia แบบท่ี 1 จ านวน 10 คนซ่ึงผูป่้วยจะไดรั้บการตรวจทางระบบประสาทเพื่อ
ประเมินความรุนแรงของอาการเดินเซ จากนั้นผูป่้วยจะไดรั้บการตรวจดว้ยเคร่ืองเอ็มอาร์ไอในล าดบั
ภาพต่างๆได้แก่  Sagittal 3DFSPGR, Axial T1WI, PD/T2WI, DWI, FLAIR และ DTI ข้อมูลทาง
คลินิกและภาพเอ็มอาร์ไอจะถูกน ามาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความแตกต่างกนัทางสถิติระหวา่งผูป่้วยและ
กลุ่มควบคุมจ านวนท่ีมีเพศและอายุตรงกบักลุ่มผูป่้วย ในแง่ของปริมาตรท่ีลดลงของสมองส่วนต่างๆ
และค่าความสมบูรณ์ของเส้นใยประสาท (Fractional anisotropy) และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาตรท่ีลดลงของสมองกบัค่าระดบัความรุนแรงของอาการเดินเซ 
ผลการศึกษา : พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของปริมาตรสมองส่วน cerebellar 
vermis, cerebellar hemisphere และ brainstem ระหว่างผูป่้วยและกลุ่มควบคุม นอกจากน้ียงัพบว่ามี
ความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างปริมาตรท่ีลดลงของสมองส่วน cerebellar vermis และ 
brainstem กบัการเพิ่มข้ึนของความรุนแรงของอาการเดินเซ และการศึกษาน้ียงัพบวา่มีความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัของค่าความสมบูรณ์ของเส้นใยประสาท (Fractional anisotropy) ระหว่างผูป่้วย
และกลุ่มควบคุมในบริเวณของ corticospinal tract ท่ีระดับ pons, transverse pontine fiber, superior 
cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle และ cerebellar white matter 
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สรุปผลการศึกษา : จากผลการวิจยัน้ี พบวา่การตรวจดว้ยภาพเอ็มอาร์ไอสามารถบอกความแตกต่างกนั
ของปริมาตรท่ีลดลงของสมองและค่าความสมบูรณ์ของเส้นใยประสาทในกลุ่มผูป่้วยเทียบกบักลุ่ม
ควบคุมท่ีมีอายุและเพศตรงกนั นอกจากน้ียงัสามารถประเมินความรุนแรงของอาการของโรคไดจ้าก
ปริมาตรท่ีลดลงของสมอง 
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ABSTRACT 

Purposes: To determine the volume of the posterior fossa structures and pattern of 

fractional anisotropy values in SCA1 patients compared to normal subjects as well as 

investigate any correlation between degree of ataxia and posterior fossa volume. 

Materials and methods: After institutional review board approval, a cross sectional 

analytical study of the patients who were genetically proven SCA1 compared to age- 

and sex-matched control groups was performed. The patients underwent neurologic 

examination and ataxic symptoms were accessed using the scale for the assessment and 

rating of ataxia (SARA). The control group was also neurologically examined to 

pronounce normal neurological status. The patients and control subjects underwent MRI 

examination using 1.5 T system in at least following sequences; Sagittal 3DFSPGR, 

AxialT1WI, PD/T2WI, DWI, FLAIR and DTI. Finally, the data showing the volume of 

posterior fossa structures and FA values were collected using SPSS 17.0 software to 

find any statistically significant difference in the volume between the two groups and to 

assess any correlation of the degree of ataxia and structural volume loss. 

Results: There are statistically significant differences between the volume of all regions 

including cerebellar vermis, cerebellar hemispheres and brainstem in SCA1 patients and 

control subjects. There are also significant negative correlations between the ataxic 

score (SARA scale) and the volumes of cerebellar vermis and brainstem in SCA1 

patients. There are statistically significant differences in the FA values in the regions of 

corticospinal tract at pons, transverse pontine fiber, superior cerebellar peduncle, middle 

cerebellar peduncle and cerebellar white matters between SCA1 patients and normal 

controls. The only exception is the corticospinal tract at cerebral peduncle where the 

difference is not statistically significant. 

Conclusion: The MRI-based volumetry correlates well with the severity of the disease 

and, without doubt, establishes a significant difference between patients and age and 

sex-matched controls. Additionally, the fractional anisotropy shows findings correspond 

to the neuropathology of the disease. 
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