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LÂM SÀNG

• Chàm – giảm sắc tố da

• SpO2 92%, NT 30 l/p

• Rale nổ 2 bên phổi

• Gan lách không to



Cận lâm sàng

• Hb: 88 g/L - PLT: 395G/L

• WBC: 7.72 - Neu: 0.22 - Lymph: 5.12 - Mo:1.99 (G/L)

• PCR dịch rửa phế quản: Pneumocystis jirovecii

• CMV-IgM, EBV-IgM, RV-IgM, Mycoplasma IgM: âm tính

• X quang ngực : viêm phổi mô kẽ



Cận lâm sàng

• Kiểm tra miễn dịch

• IgA: 142 mg/dl (33 – 122mg/dl)

• IgG: 4 mg/dl (340 – 620 mg/dl)

• IgM: 280 mg/dl (48 – 143 mg/dl)

• IgE: 1.97UI/ml bình thường

• CD4+ T-cells, CD8+ T-cells, B cells, NK cells: bình

thường



CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

• Giảm bạch cầu hạt bẩm sinh

• Hội chứng tăng IgM

• Suy giảm miễn dịch kết hợp phức tạp ( CVID)

DIỄN TIẾN LÂM SÀNG

• Điều trị : IVIG và TMP-SMX , có cải thiện tốt



Giải trình tự gen 

- CD40L gene c.654C>A (p.C218X) 

→ Hội chứng tăng IgM liên kết nst giới tính X

Mẹ là người mang bệnh

kiểm tra trình tự gen bằng Sanger 

- CD40L gene c.654C>A (p.C218X) ở bệnh nhân và

mẹ



THEO DÕI BỆNH NHÂN

• Tiếp tục IGIV 1 lần mỗi tháng và có khoảng thời

gian ngắn (3 tháng) dùng Immunoglobin dưới da

mỗi 2 tuần + TMP-SMX.

• Đáp ứng tốt , không nhiễm trùng tái phát.



HỘI CHỨNG TĂNG IgM

• Định lượng kháng thể: giảm IgG, IgA, và IgE; IgM bình

thường hoặc tăng.

• Thuật ngữ tăng IgM chưa chính xác (IgM có thể không cao)

• Mức tăng IgM tương đối là do khiếm khuyết tái tổ hợp

chuyển nhóm Immunoglobin.

• Trong một số trường hợp tăng đột biến somatic (SHM)

• Dịch tễ học: không phổ biến, khoảng 1 /1,035,000 trẻ sinh

ra/năm hoặc 1/517,000 ca sinh nam mỗi năm (USA),

0.66/1,000,000 (Châu Âu)



BỆNH HỌC



BỆNH HỌC



DI TRUYỀN



• Tăng IgM liên kết NST giới tính X

• Khởi phát bệnh từ 6 tháng -2 tuổi

• Nhiễm trùng nặng và/hoặc thường

xuyên, thường ở vùng tai, họng,

ngực

• Viêm phổi: Pneumocystis jirovecii

• Tiêu chảy:Cryptosporidium parvum

• Viêm tủy xương và viêm khớp

• Giảm bạch cầu hạt : loét miệng

• Thiếu máu

• Giảm tiểu cầu → bầm da

KHIẾM KHUYẾT THỤ THỂ CD40 

(TĂNG IgM type 1)  



• Phì đại amydale, gan lách to.

• Không đáp ứng với kháng nguyên protein

• Có thể tạo ra một số kháng thể kháng polysaccharide IgM

• Tế bào nhớ B (CD27+) có thể vắng mặt hay hiện diện rất ít

• Phân tích tế bào : tăng Cd40 trên tế bào B hay phân tích đột biến để

chẩn đoán xác định.

KHIẾM KHUYẾT THỤ THỂ CD40 (TĂNG 

IgM type 1)



• Đột biến gen NEMO , liên kết NST X

• Liên kết ngang (Crosslinking) CD40 -> hoạt hóa con

đường tín hiệu NF-κB -> tái tổ hợp chuyển lớp

Immunoglobin

• Đột biến IKK -> mã hóa cho gen NEMO (nuclear factor-

κB essential modulator)

• Loạn sản bì liên quan suy giảm miễn dịch (EDA-ID)

• EDA-ID : liên quan nst X- thể nhẹ

• Giảm đáp ứng kháng thể, đặc biệt kháng nguyên

polysaccharide

• Nhiễm vi trùng và nhiễm trùng cơ hội: S. pneumoniae,

S. aureus, và thường mycobacteria không điển hình

• Bệnh Crohn là biến chứng thường gặp

TĂNG IgM VÀ LOẠN SẢN BÌ 



• Di truyền nst thường, lặn

• Nhiễm trùng tái đi tái lại, đáp ứng tốt với liệu pháp thay thế kháng thể.

KHIẾM KHUYẾT AID VÀ KHIẾM KHUYẾT UNG



Cận lâm sàng

• Định lượng kháng thể

Immunoglobulin

• Phân tích tế bào lympho

• Phân tích phân tử : chẩn đoán

xác định

• IgM bình thường hoặc tăng

• Không có hay giảm IgG và IgA 

• Tế bào B bình thường hay tăng

• Tế bào T CD4+ and CD8 + T-cell bình

thường

• Số lượng tế bào T bình thường do đáp ứng

nguyên phân

• Phân tích tế bào định lượng :thụ thể CD40 

(CD40L), CD40



ĐIỀU TRỊ

• Ngừa nhiễm trùng và theo dõi định kỳ.

• Liệu pháp thay thế miễn dịch (ScIG, IVIG)

• Kháng sinh khi có nhiễm trùng

• Tránh vacxin sống vì có thể là nguồn nhiễm trùng.

• Theo dõi định kỳ tầm soát tổn thương cơ quan

• Giảm bạch cầu hạt kéo dài : dùng G-CSF

• Thiếu máu và giảm tiểu cầu: cải thiện với liều cao immunoglobulin.

• HSCT có thể điều trị khỏi cho bệnh nhân giảm thụ thể CD40

• Nhu cầu ghép phụ thuộc: độ nặng của bệnh và có người cho phù hợp. Đối

với bệnh loạn sản bì tăng IgM, có thể tổn thương tế bào T nặng, cân nhắc

ghép tủy.



CÁM ƠN !


