อั ลกอริธึมการอ้ างอิ ง

การช่วยเหลือทารกในครรภ์ที่เป็ นทาลัส
ซีเมียแบบแอลฟาเมเจอร์

การประเมินของ UCSF

ตรงกับเกณฑ์การเข้าร่วม

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพือ่ แนะนํ าผู้ป่วย
กรุณาติดต่อเราได้ที:่
ได้รับ 2 ตัวเลือก

การปลูกถ่ายสเต็ม
เซลล์ในครรภ์มารดา &
การถ่ายเลือด

การถ่ายเลือด
ในครรภ์มารดา

ติดตามผลที่ UCSF
หรือผู้ให้บริการในท้องถิ่นเพื่อรับ
IUT ซํา้ หากจําเป็ น

การติดตามผลสําหรับ
ทารกแรกเกิดและมารดา
หลังคลอด 30 วัน

UCSF Fetal Treatment Center
(ศูนย์รักษาทารกในครรภ์ UCSF)
1855 4th Street
2nd Floor, Room A-2432
San Francisco, CA
94158-2549
1-800-RX-FETUS
(1-800-793-3887)
fetaltreatmentcenter@ucsf.edu
fetus.ucsf.edu

การติดตามผลสําหรับ
ทารกเป็ นเวลา 1 ปี

ทาลัสซีเมียแบบแอลฟาเมเจอร์ (ATM) มักเป็ นอันตรายถึงตายเมื่ออยู่ ในครรภ์มารดา
การถ่ายเลือดของทารกในครรภ์เป็ นวิธีการรักษาแบบเดียวในปัจจุบันเพื่อช่วยให้ทารกใน
ครรภ์รอดชีวิตระหว่างการตัง้ ครรภ์ ทารกแรกเกิดต้องถ่ายเลือดอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเปลี่ยน
เซลล์เม็ดเลือดแดงของตน การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์หลังคลอดอาจเป็ นวิธีการรักษาที่ ได้
ผลแน่ ชัด แต่ก็มีภาวะแทรกซ้อนมากมาย การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ในครรภ์มารดาได้รบั การ
พัฒนาเป็ นวิธีการในการจัดการกับความยากลําบากที่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายหลังคลอด

เราได้พัฒนาวิธีการใหม่สําหรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ในครรภ์มารดา
โดยมีเป้ าหมายเพือ่ ลดอัตราการเกิดโรคหลังคลอดและรักษาทารกในครรภ์ตัง้ แต่
ก่อนคลอด

การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ในครรภ์มารดา
ระบบภูมิคุ้มกันของทารกในครรภ์มีคุณสมบัติพิเศษที่ทําให้การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ก่อน
คลอดปลอดภัยกว่าการรักษาหลังคลอด เนื่ องจากมารดาและทารกในครรภ์สามารถทนกัน
และกันได้ ในระหว่างตัง้ ครรภ์ (การทนของมารดาและทารกในครรภ์) การปลูกถ่ายสเต็ม
เซลล์จากมารดาจึงให้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด

การประเมินผลและการให้คําปรึกษา
ขัน
้ ตอนที่ 0 - ระบุการตัง้ ครรภ์ที่มีความเสี่ ยง
ควรมีการตรวจคัดกรองทาลัสซีเมียในผู้ป่วยที่มีบรรพบุรษ
ุ เป็ นชาวเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ตะวันออกกลาง แอฟริกา เมดิเตอร์เรเนี ยน หรือเอเชียอินเดียที่มี MCV <82 และมี
การศึกษาธาตุเหล็กทั่วไป

การออกแบบการศึ กษา
การศึกษาระยะที่ 1 นี ้จะประเมินความปลอดภัยและความเป็ นไปได้ของการปลูกถ่ายใน
ครรภ์มารดาในทารกในครรภ์ท่ีเป็ น ATM

ขัน
้ ตอนที่ I - การประเมินผลก่อน UCSF
มารดาที่ เป็ นพาหะทาลั ส ซี เ มี ย แบบแอลฟาและกํ า ลั ง ตั ง้ ครรภ์ ท ารกที่ มี สั ญ ญาณของ
โรคโลหิ ต จางควรได้ รับ การตรวจเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ยื น ยั น การวินิ จฉั ยเกี่ ย วกั บ ทารกในครรภ์
หรือสถานะการเป็ นพาหะในทัง้ บิดาและมารดา สามารถส่ งบันทึกทางการแพทย์ ไปยัง
UCSF Fetal Treatment Center เพื่อทําการตรวจสอบได้

ระบบภูมิ
คุ้มกัน
ของมารดา

ระบบภูมิคุ้ม
กันของทารก
ในครรภ์

กลุ่มของเราได้ทดสอบแนวคิดนี ้มานานกว่าทศวรรษและเมื่อเร็ว ๆ นี ้เราได้รบั การอนุ มัติจาก
FDA เพื่อทําการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 สําหรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของมารดา
ไปยังทารกในครรภ์ท่ีเป็ น ATM
ตามแผนการทดลอง จะมีการเก็บสเต็มเซลล์จากไขกระดูกของมารดา จัดเตรียมให้
พร้อมสําหรับการฉี ดอย่างปลอดภัยและปลูกถ่ายไปยังทารกในครรภ์พร้อมกับการถ่ายเลือดใน
ครรภ์มารดา (IUT) การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ควบคู่ ไปกับ IUT จะช่วยลดความเสี่ยง
ต่อทารกในครรภ์ซ่ึงอาจเกิดจากกระบวนการเพิ่มเติม และใช้ประโยชน์ จากระยะเวลา
พิเศษในช่วงพัฒนาการซึ่งทําให้มารดาเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการบริจาค
สเต็มเซลล์ ให้กับทารกในครรภ์ของตน
และในกรณี ที่การปลูกถ่ายในครรภ์มารดาไม่สามารถรักษาโรคได้ แต่ก็อาจทําให้การปลูก
้ ได้ หลังคลอด ทารกแรกเกิดอาจต้องได้รับ
ถ่ายไขกระดูกจากมารดาหลังคลอดปลอดภัยขึน
้ อยู่กับว่าเซลล์ที่
การถ่ายเลือดเพิ่มเติม หรืออาจไม่ต้องการการรักษาอีกต่อไป ทัง้ นี ้ ขึน
ปลูกถ่ายมีชีวิตรอดมากน้ อยเพียงใด
เป้ าหมายของการศึกษาครัง้ นี ้คือเพื่อตรวจสอบว่ามารดาและทารกในครรภ์สามารถทนต่อ
การเก็บและปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ได้ดีเพียงใด

ขัน
้ ตอนที่ II - การประเมินของ UCSF
การประเมินประกอบไปด้วยการอัลตราซาวนด์ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และ
การให้คําปรึกษาโดยสมาชิกในทีมที่ UCSF Fetal Treatment Center ซึ่งประ
กอบไปด้วย: ศัลยแพทย์สําหรับทารกในครรภ์ นั กโลหิตวิทยา แพทย์ด้านมารดาและ
ทารก นั กสังคมสงเคราะห์ กุมารแพทย์ ผู้ ให้คําปรึกษาทางพันธุกรรมและพยาบาลเวช
ปฏิบัติ หากพบว่ามารดาและทารกในครรภ์ เป็ นผู้ มีสิ ท ธิ์ เข้ า ร่ว ม จะมี ก ารเสนอการ
ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ในครรภ์มารดา

ขัน
้ ตอนที่ III - การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ในครรภ์มารดา
ก่อนอายุครรภ์ครบ 25 สัปดาห์ จะมีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ควบคู่ ไปกับ IUT หลังจาก
ปฏิบัติตามขัน
้ ตอนแรกนี ้ มีความเป็ นไปได้ว่าทารกในครรภ์อาจต้องการการถ่ายเลือดเพิ่ม
่
เติมเพือเป็ นส่วนหนึ่ งของการดูแล ATM ตามมาตรฐาน สามารถประสานงานเพื่อรับ
การถ่ายเลือดเหล่านี ้ผ่านทาง UCSF Fetal Treatment Center หรือผู้ป่วยอาจ
้ ที่
ออกจากเมืองซานฟรานซิสโกแล้วขอความช่วยเหลือจากผู้ ให้บริการทางการแพทย์ ในพืน
ของตนก็ ได้เช่นกัน

ขัน
้ ตอนที่ IV - การติดตามทารกแรกเกิด
เราจะประเมินเลือดของทารกแรกเกิดเพื่อระบุว่าสเต็มเซลล์ของมารดานั ้ นอยู่รอดและได้
รับการยอมรับดีเพียงใด จากนั ้ น เราจะติดตามผู้ป่วยแต่ละรายเป็ นเวลาหนึ่ งปี หลังจาก
การปลูกถ่ายในครรภ์มารดา

เกณฑ์การเข้าร่วม
- ภาวะโลหิตจางในทารกในครรภ์ที่เกิดจาก ATM
- อายุครรภ์ 18-25 สั ปดาห์
- เก็บไขกระดูกจากมารดาอย่างเพียงพอ

หลักเกณฑ์การถอนการเข้าร่วม
- ปรากฏความพิการแต่กําเนิ ดอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงสู งในการ
เจ็บป่ วยหรือการเสี ยชีวิต
- ผลการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสี ยงความถี่สูงหรืออัลตราซาวด์ที่พบความ
เสี่ ยงสู งต่อการเสี ยชีวิตของทารกในครรภ์หลังจากการช่วยเหลือ
- โรคหัวใจในมารดา
- หลักฐานของภาวะที่มารดามีอาการคล้ายกับทารกในครรภ์
- ภาวะโลหิตจางในมารดา
- ภาวะเมมเบรนมดลูกแตกก่อนเวลาอันควรหรือคลอดก่อนกําหนด

