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ตรวจติดตามทารก
เป็ นเวลา 1 ปี

Fetus.ucsf.edu

ทารกที่เป็ นโรคอัลฟ่ าธาลัสซีเมียเมเจอร์ (ATM) มักจะเสียชีวิตตัง้ แต่อยู่ในครรภ์ การ
ให้เลือดแก่ทารกในครรภ์นนั้ เป็ นวิธีเดียวที่จะทาให้ทารกในครรภ์มี โอกาสรอดชีวิต
มากขึน้ อย่างไรก็ตามทารกหลังคลอดนัน้ ยังต้องได้รบั เลือดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
ภาวะซี ด จากการที่ ผู้ป่ วยไม่ ส ามารถสร้า งเม็ ด เลื อ ดแดงที่ ป กติ ข องตนเอ งได้
นอกจากนี ก้ ารปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดหรือสเต็มเซลล์ของเม็ดเลือดแดงในระยะ
หลัง คลอดนั้น จะเป็ น การรัก ษาที่ จ ะท าให้ผู้ป่ วยหายขาดจากโรคได้ แต่ วิ ธี นี ้มี
ภาวะแทรกซ้อนและข้อจากัดอย่างมาก ดังนั้นการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิ ดให้แก่
ทารกตัง้ แต่อยู่ในครรภ์ จึงถูกพัฒนาขึน้ มาเพื่อลดข้อจากัดของการปลูกถ่ายเซลล์ตน้
กาเนิดหลังคลอด และเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษา
USCF ได้ ทำกำรศึกษำและพัฒนำกำรปลูกถ่ำยเซลล์ต้นกำเนิดแก่ทำรก
ในครรภ์ โดยมีเป้ ำหมำยเพือ่ รักษำทำรกในครรภ์ได้ ตัง้ แต่ก่อนคลอดและ
เพือ่ ลดภำวะแทรกซ้ อนทีอ่ ำจเกิดขึน้ ได้ หลังคลอด

การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ เกิดแก่ทารกในครรภ์
การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดแก่ทารกในครรภ์นนั้ มีความปลอดภัยมากกว่าการรักษา
หลังคลอด เนื่องจากระบบภูมิคุม้ กันของทารกในครรภ์มีลกั ษณะที่จาเพาะ และ
ในขณะที่อยูใ่ นครรภ์ เซลล์ของทารกในครรภ์และเซลล์ของมารดาจะไม่เกิดปฏิกริยา
ต่อต้านกัน ดังนัน้ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดจากมารดาให้แก่ทารกในครรภ์จึง
ให้ผลที่ดีที่สดุ

กระบวนการวิจัย

การประเมินและการให้คาแนะนา
ขัน้ ตอนที่ 0 - การหาคู่เสี่ยง

การศึกษาในระยะที่ 1 เพื่อประเมินความปลอดภัยและความเป็ นไปได้ของการ
ปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดแก่ทารกในครรภ์ที่เป็ น ATM

กลุม่ ประชากรหรือเชือ้ ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกัน
อินเดีย และเมดิเตอร์เรเนียนควรได้รบั การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย ซึ่งจะพบว่า
MCV < 82 โดยไม่มีภาวะขาดธาตุเหล็ก

ขัน้ ตอนที่ 1 - การตรวจประเมินก่อนส่งต่อ
ระบบ
ภูมิคุ้มกัน
ของมารดา

ระบบ
ภูมิคุ้มกัน
ของทารก
ในครรภ์

UCSF ได้ทาการศึกษาและพัฒนาการปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดแก่ทารกในครรภ์ที่
เป็ น ATM มาเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และได้รบั การอนุมตั ิจาก FDA เพื่อ
ทาการศึกษาในระยะที่ 1
โดยกระบวนการศึกษาจะเริม่ จากการเก็บเซลล์ตน้ กาเนิดจากไขกระดูกของมารดา
และนาไปผ่านกระบวนการที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมฉีดให้แก่ทารกในครรภ์พร้อมกับ
การให้เลือด ซึง่ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดพร้อมการให้เลือดแก่ทารกในครรภ์นนั้
จะทาให้ลดจานวนการทาหัตถการ และทารกในครรภ์ยงั สามารถยอมรับเซลล์ตน้
กาเนิดจากมารดาได้ โดยไม่เกิดการต่อต้านกัน
ในกรณีที่การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดแก่ทารกในครรภ์ไม่สามารถรัก ษาโรค ATM
ให้หายขาดได้ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดเพิ่มเติมหลังคลอด โดยใช้ เซลล์ตน้
กาเนิดของมารดาก็มีความเป็ นไปได้และมีความปลอดภัย และทารกหลังคลอด
อาจจะยังต้องได้รบั เลือดเพื่อรักษาภาวะซีดร่วมด้วย แต่ในกรณีที่ การปลูกถ่าย
สาเร็จ ทารกในครรภ์ก็อาจจะไม่ตอ้ งได้รบั การรักษาใดๆเพิ่มเติมอีก
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำนี ้ เพือ่ ประเมินควำมปลอดภัยของกำรเจำะไขกระดูก
ของมำรดำในระหว่ำงตัง้ ครรภ์และกำรปลูกถ่ำยเซลล์ต้นกำเนิดให้ แก่ทำรกในครรภ์

มารดาที่เป็ นพาหะอัลฟ่ าธาลัสซีเมียและทารกในครรภ์มีอาการแสดงของภาวะ
ซีด ควรได้ร ับ การตรวจยืน ยัน ความผิ ด ปกติ ข องยี นส์อัลฟ่ าโปรตี นและตรวจ
วินิจฉัยทารกในครรภ์ว่าเป็ น ATM หรือไม่ ในรายที่ทารกเป็ น ATM สามารถส่ง
ต่อไปยัง UCSF Fetal Treatment Center เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมได้

ขัน้ ตอนที่ 2 – การตรวจประเมินที่ UCSF
ประกอบด้วยการประเมินทารกในครรภ์ดว้ ยการตรวจอัลตร้าซาวด์ การตรวจ
หัวใจด้ว ยคลื่นเสีย งความถี่ สูง และการให้คาแนะนาโดยทีม สหสาขา ได้แ ก่
ศัล ยแพทย์ผู้เ ชี่ ย วชาญการรัก ษาทารกในครรภ์ แพทย์โ ลหิ ต วิ ท ยา แพท ย์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านมารดาและทารกในครรภ์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด นั ก
สังคมสังเคราะห์ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางพันธุกรรม และพยาบาลเวชปฏิบั ติ ซึ่งถ้า
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เข้าร่วมก็จะสามารถเลือกการรักษาโดยการปลู กถ่าย
เซลล์ตน้ กาเนิดแก่ทารกในครรภ์ได้

ขัน้ ตอนที่ 3 – การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ กาเนิดแก่ทารกในครรภ์
ในรายที่สามารถเข้าร่วมการศึกษา จะได้รบั การให้เลือดและการปลูกถ่ ายเซลล์
ต้นกาเนิดแก่ทารกในครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 25 สัปดาห์ หลังจากนัน้ ทารกในครรภ์
จะได้รบั เลือดอีกทุก 2-3 สัปดาห์ ซึ่งสามารถติดตามการรักษาได้ที่ UCSF หรือ
โรงพยาบาลใกล้บา้ นได้

ขัน้ ตอนที่ 4 – การตรวจประเมินทารกหลังคลอด
ทารกแรกเกิด จะได้รบั การเจาะเลือด เพื่อประเมินว่าทารกสามารถยอมรับ เซลล์
ต้นกาเนิดจากมารดาได้ดีหรือไม่เพียงใด และหลังจากนัน้ ทารกจะได้ รบั การ
ตรวจติดตามไปอีก เป็ นระยะเวลา 1 ปี

เกณฑ์การเข้าร่วม
-

ทารกในครรภ์มีภาวะซีดที่เกิดจาก ATM
อายุครรภ์ 18-25 สัปดาห์
สามารถเก็บไขกระดูกของมารดาได้ในปริมาณที่เพียงพอ

เกณฑ์การคัดออก
-

-

ทารกในครรภ์มีความผิดปกติหรือมีความพิการแต่กาเนิดที่รุนแรง
ผลตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สงู หรือผลตรวจอัลตร้าซาวด์
พบว่าทารกในครรภ์มีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตหลังจากการทา
หัตถการ
มารดามีโรคหัวใจ
มารดามีภาวะ Mirror Syndrome
มารดามีภาวะซีดหรือโลหิตจาง
มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกาหนดหรือภาวะถุงนา้ คร่าแตกก่อน
กาหนด

