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(Preimplantation genetic diagnosis for thalassemia)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
คู่สามีภรรยาที่เป็นพาหะของธาลัสซีเมีย มีโอกาสที่จะมีลูก
เป็นโรคธาลัสซีเมียได้ร้อยละ 25 ของทุกครั้งของการตั้งครรภ์ หน
ทางเลือกของคู่สามีภรรยาหรือคู่เสี่ยง (risk couple) ที่จะหลีก
เลี ่ ย งการมี ล ู ก เป็ น โรคคื อ การวิ น ิ จ ฉั ย ทารกในครรภ์ ก ่ อ นคลอด
(prenatal diagnosis, PND) การตรวจมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับอายุ
ครรภ์ ได้แก่การตรวจจากรก (chorionic villus sampling, CVS)
หากผลของการตรวจพบทารกในครรภ์เป็นโรค คูเ่ สีย่ งจะมี 2 หนทาง
เลือกคือ ยุตกิ ารตัง้ ครรภ์หรือดำเนินการตัง้ ครรภ์ตอ่ ไปจนคลอดบุตร
ทีเ่ ป็นโรค
อย่างไรก็ดีการวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอดยังไม่สนอง
ความพึงพอใจของคูเ่ สีย่ ง มีคเู่ สีย่ งหลายคูท่ ย่ี ตุ กิ ารตัง้ ครรภ์หลายครัง้
นอกจากนีก้ ารยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ยงั ไม่เป็นการยอมรับเนือ่ งจากขัดต่อหลักศาสนา
มีผลกระทบต่อจิตใจ และต่อสังคม ทางออกของคู่เสี่ยงเหล่านี้คือ
การวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์ภายนอกร่างกายก่อนนำทารกตัวอ่อน
(embryo) ที่ไม่เป็นโรคกลับเข้าไปเจริญเติบโตต่อไป หรือที่เรียกว่า
preimplantation genetic diagnosis (PGD)
PGD เป็นการตรวจทางพันธุศาสตร์โดยตรวจพันธุกรรมของเซลล์
ทีป่ ฏิสนธิแล้วระดับ 8 เซลล์นอกร่างกาย สามารถแสดงภาพรวมสรุป
ดังรูปที่ 1 ซึง่ มีขน้ั ตอนของกระบวนการดังนี้
1. การใช้ฮอร์โมนกระตุน้ รังไข่ (ovulation induction) ปกติโดย
ธรรมชาติจะมีการตกไข่ทกุ เดือน เดือนละ 1 เซลล์ (ovulation) การ
กระตุ้นให้มีการตกไข่หลายเซลล์ สามารถทำได้โดยการใช้ฮอร์โมน
กระตุ้นรังไข่ให้ไข่แก่ (mature eggs) แล้วรวบรวมไข่เหล่านี้ออก
จากรังไข่ ทำให้ได้เซลล์หลายเซลล์พร้อมที่จะผสมนอกร่างกาย
2. การรวบรวมไข่ (oocyte collection) ผู้ป่วยจะได้รับการวาง
ยาสลบ (sedation) แล้ ว แพทย์ ใ ช้ ก ล้ อ งส่ อ งเพื ่ อ ดู ด เซลล์ ไ ข่
ออกมาภายนอก ดังรูปที่ 2
3. การนำไข่ออกมาผสมกับอสุจแิ ละเลีย้ งตัวอ่อนภายนอกร่างกาย
(fertilization and embryo culture) เป็นการฉีดเชือ้ อสุจิ (single
sperm) เข้าไปในไข่แต่ละฟอง (intracytoplasmic sperm injection,
ICSI) เมือ่ ไข่ทถ่ี กู ผสมจะเริม่ แบ่งตัวเจริญเป็นตัวอ่อน (embryo) ต่อไป
ดังรูปที่ 3
4. การตรวจตัวอ่อนทางพันธุศาสตร์ (blastomeres biopsy)
เมือ่ ตัวอ่อนเริม่ แบ่งตัวในวันที่ 3 หลังการปฏิสนธิ ตัวอ่อนจะประกอบ
ด้วยเซลล์ประมาณ 6-8 เซลล์ ในขัน้ ต่อไปจะนำ 1-2 เซลล์ไปตรวจสอบ
ทางพันธุศาสตร์สำหรับธาลัสซีเมีย ในระยะการแบ่งตัวของตัวอ่อน
ขณะนีท้ กุ ๆเซลล์จะมีลกั ษณะเหมือนกันหมด ดังนัน้ การนำเซลล์ 1-2
เซลล์ออกไปจะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในการเติบโต
เป็นทารกทีป่ กติตอ่ ไป (normal development) ดังรูปที่ 4
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5. การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (genetic diagnosis) ประกอบ
ด้วยเทคนิคการวินจิ ฉัยดังนี้
1. Polymerase Chain Reaction (PCR) เป็นการเพิม่ ปริมาณ
(amplify) สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เนือ่ งจากเป็นการนำเซลล์ตวั อ่อน
ออกมาวินิจฉัยเพียง 1-2 ตัว ดังนั้นเทคนิดนี้จึงมีความสำคัญมาก
2. Genetic work up เนื่องจากมีความหลากหลายของยีน
ธาลัสซีเมีย ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยขอคู่เสี่ยงได้แก่ภรรยาและ
สามีเสียก่อนทีจ่ ะทำการผสมในหลอดแก้ว (IVF)
6. การนำตัวอ่อนกลับเข้าไปฝังตัวในมดลูก (embryo transfer and
implantation) เมือ่ ได้ทดสอบตัวอ่อนแล้วและพบว่าเป็นปกติขน้ั ตอน
ต่อไปจะนำตัวอ่อนกลับเข้าไปฝังตัวในมดลูกของมารดา การทำนี้จะ
ทำในวันที่ 3-5 หลังจากการนำไข่ออกมาจากรังไข่ การนำตัวอ่อนกลับ
เข้าไปในโพรงมดลูกใช้การสอด catheter เมื่อสอดตัวอ่อนเข้าไป
แล้วจึงฝังตัวในผนังมดลูก ต่อมาจะเกิดภาวะการณ์ตั้งครรภ์ต่อไป
การตัง้ ครรภ์จะไม่ประสบความสำเร็จทุกรายขึน้ อยูก่ บั กระบวนการ IVF
เพียงประมาณร้อยละ 30 เท่านัน้ ทีจ่ ะมีการตัง้ ครรภ์เกิดขึน้ (รูปที่ 5)
ข้อจำกัดของการทำ PGD คืองบประมาณที่ใช้ในการทำยังสูง
อยูม่ าก ปัจจุบนั ยังให้บริการอยูใ่ นวงจำกัดเนือ่ งจากต้องใช้สตู แิ พทย์
ทีม่ คี วามชำนาญ ห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามพร้อมและทันสมัย
ตารางแสดงประเทศต่างๆที่ ทำ PGD ในการวินจิ ฉัยธาลัสซีเมีย
ประเทศ คู่เสียงต่อธาลัสซีเมีย
อิตาลี
จีน
กรีช
ซัยปรัส
ฮ่องกง

7
4
10
7
2

ผล (คลอดปกติ)

เอกสารอ้างอิง

3
3
9
5
2

1
2
3
4

5

รูปที่ 1 แสดงขัน้ ตอนโดยรวมทัง้ หมดของขบวนการ PGD ประกอบ
ด้วยการนำไข่ออกมาปฏิสนธิกบั อสุจแิ ล้ว นำไข่ในระยะทีม่ กี ารแบ่งตัว
ได้ 8 เซลล์มาตรวจทางห้องปฏิบัติการและในขั้นตอนสุดท้ายนำ
เซลล์ทป่ี กติเข้าไปฝังในโพรงมดลูก
9

รูปที่ 5 แสดงการตรวจสอบทางพันธุศาสตร์เซลล์ที่ปกติ (เครื่อง
หมาย ) จะถูกนำไปฝังในโพรงมดลูกต่อไป
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