อัลฟ่ าธาลัสซีเมียเมเจอร์
การวินิจฉัยและการรักษา
อัลฟ่ าธาลัสซีเมียเมเจอร์ คืออะไร

อัลฟ่ าธาลัสซีเมียเมเจอร์ (ATM) เป็ นโรคโลหิตจางหรือ
ซีดทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของการสร้าง
ฮีโมโกลบิน ซึง่ เป็ นโปรตีนที่สาคัญในเม็ดเลื อดแดง ที่จะ
ส่งออกซิเจนไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย ผูป้ ่ วย ATM
จะไม่สามารถสร้างฮีโมโกลบินที่ปกติได้เลย จึงทาให้เม็ด
เลือดแดงไม่สามารถส่งออกซิเจนไปตามร่างกายได้

จะทราบได้อย่างไรว่าทารกในครรภ์เป็ น
ATM หรือไม่

การวินิจฉัยก่อนคลอดโดยการเจาะเนือ้ รกหรือการเจาะ
นา้ คร่า สามารถวินิจฉัย ATM ของทารกในครรภ์ได้

ภาวะแทรกซ้อนเมื่อทารกในครรภ์เป็ น
ATM

มารดาที่ทารกในครรภ์เป็ น ATM ควรได้รบั การเฝ้าระวัง
อย่ างใกล้ชิ ด เพื่ อ ตรวจติดตามภาวะแทรกซ้อ นต่า งๆ
ดังนี ้
ความเสี่ยงของทารกในครรภ์ทเี่ ป็ น ATM
- ภาวะทารกบวมน้า ทารกที่เป็ น ATM จะมีภาวะซีด
รุ น แรงและเกิ ด อาการบวมทั่ว ร่ า งกาย ซึ่ง อาจท าให้
เสียชีวติ หรือคลอดก่อนกาหนด
ความเสี่ยงของมารดาทีท่ ารกในครรภ์เป็ น ATM
- ภาวะซีด
- ภาวะ Mirror syndrome เมื่อทารกในครรภ์มีอาการ
บวมนา้ มารดาหรือหญิงตัง้ ครรภ์รายนัน้ ก็อาจเกิดภาวะ
ครรภ์เป็ นพิษได้ โดยจะมีความดันโลหิตสูง มีอาการบวม
ทั่ว ร่ า งกาย คลื่ น ไส้อ าเจี ย น มี โ ปรตี น รั่ว ออกมาใน
ปัสสาวะ หรือเกิดภาวะปอดบวมได้
ระบบ
ภูมิคุ้มกัน
ของ
มารดา
ระบบ
ภูมิคุ้มกัน
ของทารก
ในครรภ์

แนวทางการรักษาสาหรับมารดาทีท่ ารกในครรภ์เป็ น ATM
การรักษาแบบประคับประคองหรือการยุตกิ ารตั้งครรภ์
มารดาสามารถเลือกแนวทางในการตัง้ ครรภ์ตอ่ ไปได้ โดยไม่ตอ้ งรับการตรวจหรือการรักษาใดๆเพิ่ มเติม แต่
ทารกในครรภ์ท่เี ป็ น ATM มักจะเสียชีวติ ก่อนคลอด เนื่องจากมีภาวะซีดอย่างรุ นแรง นอกจากนีม้ ารดาอาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ (เช่น Mirror Syndrome) ทารกที่สามารถรอดชีวิตได้หลังคลอด มักจะมีความพิการ
ทางสมอง ถ้าหากไม่ได้รบั การรักษาภาวะซีดตัง้ แต่อยู่ในครรภ์
ในบางรายสามารถเลือกยุติการตัง้ ครรภ์ได้ โดยต้องดาเนินการก่อนอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ (ตามกฎหมาย
ของรัฐแคลิฟอร์เนีย)

การให้เลือดแก่ทารกในครรภ์

การให้เลือดแก่ทารกในครรภ์ (In utero blood transfusions หรือ IUTs) เป็ นการรักษาเพื่อให้เม็ดเลื อดแดง
ที่ปกติแก่ทารกที่เป็ น ATM ในระยะที่มีการเจริญเติบโตในครรภ์ เช่นเดียวกับทารกในครรภ์ท่ีมีภาวะซีดจาก
โรคอื่นๆ โดยการให้เลือดนีจ้ ะต้องให้ทกุ 2-3 สัปดาห์จนคลอด โดยเป้าหมายของการให้เลือดแก่ทารกใน
ครรภ์นี ้ เพื่อเพิ่มการส่งออกซิเจนไปตามร่างกาย ซึง่ การรักษานีจ้ ะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ และ
ทาให้การพัฒนาระบบประสาทของทารกในครรภ์ท่ีเป็ น ATM ดีขนึ ้ อย่างไรก็ตามการรักษาด้ว ยวิธีนีอ้ าจมี
ความเสี่ยงในการแท้งหรือการคลอดก่อนกาหนดได้
ทารกแรกเกิด ที่เป็ น ATM และได้ร ับ การรักษาโดยการให้เ ลื อ ดตั้งแต่อ ยู่ใ นครรภ์จะยังต้อ งได้ร ับ เลื อ ด
หลังจากคลอดเป็ นระยะ (ทุก 3 สัปดาห์) เพื่อเพิ่มระดับฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงที่ปกติ โดยมักจะเกิด
ภาวะเหล็กเกินจากการได้รบั เลือดเป็ นระยะเวลานานร่วมด้วย ซึง่ จะต้องได้รบั การรักษาไปตลอด
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาที่ทาให้ผปู้ ่ วย ATM หายขาดจากโรคได้ แต่
อย่างไรก็ตามยังมีขอ้ จากัดของการรักษาด้วยวิธีนี ้ ดังนี ้
- ความยากในการหาผูบ้ ริจาคเซลล์ตน้ กาเนิดที่เหมาะสม
- ผลข้างเคียงของยาที่ใช้ในกระบวนการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิด
- ความไม่เข้ากันของเซลล์ท่ปี ลูกถ่ายกับเซลล์ของผูป้ ่ วย

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นเกิดแก่ทารกในครรภ์: ทางเลือกใหม่
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดแก่ทารกใครรภ์ได้รบั การพัฒนาเพื่อช่วยลดข้อจากัดต่างๆของการปลูกถ่าย
เซลล์ตน้ กาเนิดในระยะหลังคลอด โดยวิธีการนีจ้ ะใช้เซลล์ตน้ กาเนิดจากมารดาในการปลูกถ่ ายให้แก่ทารก
ในครรภ์ ซึง่ ในช่วงตัง้ ครรภ์นีเ้ ซลล์ของมารดาและทารกในครรภ์จะไม่เกิดปฏิกริยาต่อต้านกัน
หากการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดแก่ทารกในครรภ์ประสบผลสาเร็จ หรือ engraftment (เซลล์ตน้ กาเนิดของ
มารดาสามารถเข้าไปรวมอยู่ในไขกระดูกของทารกได้) ทารกที่คลอดออกมาก็จะสามารถสร้างเม็ดเลื อด
แดงที่ปกติได้เอง แต่หากการปลูกถ่ายไม่สมบูรณ์หรือพบเซลล์ตน้ กาเนิดในปริมาณที่ไม่ เพียงพอ ก็ยัง
สามารถใช้เซลล์กาเนิดจากมารดาเพื่อปลูกถ่ายเสริมให้แก่ทารกหลังคลอดได้อีก (booster transplant)
เนื่องจากทารกจะยอมรับและไม่ตอ่ ต้านเซลล์ตน้ กาเนิดที่ได้มาจากมารดา จึงทาให้ทารกสามารถสร้างเม็ด
เลื อ ดแดงที่ ปกติไ ด้เ องเช่ น กัน การปลูก ถ่ ายเซลล์ต ้น กาเนิ ด booster transplant นี ้ คาดว่า จะมี ค วาม
ปลอดภัยมากกว่าการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดในระยะหลังคลอดที่มีอยู่ในปัจจุบนั
มารดาที่ตดั สินใจเข้าร่วมการศึกษานีจ้ ะได้รบั การเจาะไขกระดูก เพื่อเก็บเซลล์ตน้ กาเนิ ด และนาเซลล์ไป
ผ่านกระบวนการเพื่อเตรียมการฉี ดหรือปลูกถ่ายให้แก่ทารกในครรภ์พร้อ มกับการให้เลื อดด้ วยวิธีการที่
ปลอดภัย หลังจากนัน้ ทารกในครรภ์ยงั ต้องได้รบั เลือดอีกทุก 2-3 สัปดาห์จนคลอด การประเมินผลของการ
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดนีจ้ ะทาหลังจากที่ทารกคลอดแล้ว
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดแก่ทารกในครรภ์อาจจะไม่ได้ผลหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ หรือ ทารกอาจ
เสียชีวติ หลังจากได้รบั การรักษา นอกจากนีม้ ารดาที่ได้รบั การเจาะไขกระดูกอาจมีภาวะซีด และจาเป็ นต้อง
ได้รบั เลือด หากการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดแก่ทารกในครรภ์ไม่สาเร็จ ภายหลังคลอด ทารก ATM ยังต้อง
ได้รบั เลือดอย่างต่อเนื่อง หรืออาจพิจารณาการปลูกถ่ายเซลล์กาเนิดหลังคลอดเพิ่มเติม

อัลฟ่ าธาลัสซีเมียเมเจอร์
แนวทางการรักษา

แนวทาง
การรักษา
ก่อนคลอด

การรักษาแบบ
ประคับประคอง

การปลูกถ่ายเซลล์ต้น
กาเนิดแก่ทารกในครรภ์
(ทางเลือกใหม่)

การให้เลือดแก่
ทารกในครรภ์
เป้ าหมาย: เพือ่ รักษาภาวะขาดออกซิเจนและ
เพิ่มอัตราการรอดชีวติ ของทารกในครรภ์

เป้ า หมาย: เพื่อ ให้ท ารกสามารถ
ยอมรับเซลล์ตน้ กาเนิดจากมารดาได้
(ในระยะก่อนและหลังคลอด) ซึ่งวิธีนี ้
อาจรักษาโรค ATM ให้หายขาดได้

การให้เลือดแก่ทารกในครรภ์
ทุก 2-3 สัปดาห์
จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนต่อ
มารดาและทารกในครรภ์ได้

การปลูกถ่ายพร้อมกับการ
ให้เลือดแก่ทารกในครรภ์
อายุครรภ์ 18-25 สัปดาห์

คลอด
แนวทาง
การรักษา
หลังคลอด

โดยส่วนใหญ่ ทารกทีไ่ ม่ได้
รับการรักษาตัง้ แต่อยูใ่ น
ครรภ์ มักจะไม่รอดชีวิต

ความสาเร็จของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด
ไม่มี

แนวทางการรักษาหลังคลอด
การให้เลือดเป็ นระยะทุก 3 สัปดาห์
ท าให้ผู ้ป่ วยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ดี ขึ้น แต่ อ าจมี
ปัญหาต่างๆได้ เช่น ภาวะเหล็กเกิน การใช้ยา
อย่างเรือ้ รัง และค่าใช้จ่ายในการรักษา

ต่า

สูง

ปลูกถ่ายเซลล์ต้น
กาเนิดจากมารดา
เสริมอีกครั้ง
(booster transplant)

อาจเป็ นการ
รักษาทีท่ าให้
หายขาดจาก
โรคได้

การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิด
วิธี นีส้ ามารถท าให้ผู ป้ ่ วยหายขาดจากโรคได้
แต่ก็ยงั มีขอ้ จากัดต่างๆ เช่น ความยากในการ
หาผู ้ บ ริ จ าคเซลล์ ต ้ น ก าเนิ ด ที่ เ หมาะสม
ผลข้า งเคีย งของยาที่ใ ช้ใ นกระบวนการปลู ก
ถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิด และความไม่เข้ากันของ
เซลล์ทปี่ ลูกถ่ายกับเซลล์ของผูป้ ่ วย

เป้ าหมาย: เพื่อทาให้ พัฒนาการในด้ านต่างๆดีขึน้
และลดกระบวนการในการรักษาของผู้ป่วย ATM
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
UCSF Fetal Treatment Center
(ศูนย์การรักษาทารกในครรภ์ UCSF)
1855 4th Street
2nd Floor, Room A-2432
San Francisco, CA
94158-2549

1-800-RX-FETUS
1-800-793-3887
fetus@ucsf.edu
Fetus.ucsf.edu

