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Bệnh sử

• Bé trai 8.5 tháng tuổi

• Chậm phát triển thể chất

• Da khô và bong vảy trong 8 tháng nay, áp xe dò luân nhĩ và không

ăn trong 4 ngày nay

• Viêm phổi lúc 3 và 6 tháng

• Rash da lúc mới sanh và chàm da từ 3 tuần tuổi

• Bú sữa công thức dành cho dị ứng



• Mẹ mang thai lúc 31 tuổi và sanh lúc 39 tuần

• Cân nặng lúc sanh: 3100 g

• Anh trai 3 tuổi khỏe

• Suy dinh dưỡng, cân nặng hiện tại 7.6 kg

• 36.7°C

• Nhiều mụn mủ và áp xe dò luân nhĩ T

Khám lâm sàng:

• Nuôi cấy (dẫn lưu áp xe) S. aureus.

• Điều trị: oxacillin uống 14 ngày và chăm sóc da. 

• Lâm sàng cải thiện, bé được xuất viện

Diễn tiến:

Tiền căn:



Kết quả cận lâm sàng
• Hb 10.1 g/dl

• WBC 20530/L, 

- Neu: 11290/L (55%)

- Lymph: 5340/L (26%)

- Eo: 3490/L (17%)

• IgM: 110 mg/dL

• IgG: 620 mg/dL

• IgA: 60 mg/dL

• IgE: 26200 IU/ml

• CD8+ T cells: 1301.88 cells/L (29.74%)

• CD4+ T cells: 1775.73 cells/L (40.56%)

• CD19+ B cells: 717.83 cells/L (16.4%)



Lưu đồ chẩn đoán HIES Lưu đồ chẩn đoán HIES

Tiền căn nhiễm trùng

nhiều lần

Hỏi bệnh sử và

thăm khám toàn

diện

Đánh giá chẩn

đoán hình ảnh

gồm XQ ngực, 

CT

Xét nghiệm CTM, định

lượng nồng độ kháng

thể (IgA,IgM,IgG,IgE)

IgE > 2000

Xét nghiệm gen STAT3 

để chẩn đoán AD-HIES

Tiền căn viêm da, nhiễm

trùng nhiều lần, viêm phổi

với 1 tiền căn giãn phế

quản và/ hoặc thoát vị

phổi, tiền căn áp xe, 

nhiễm trùng Aspergillus

hoặc Pseudomonas, kiểm

tra dị tật xương và mặt



40 điểm



Giải mã gen: 
- Đột biến dị hợp tử p.H58Y (c.172C>T) và p.G342D 

(c.1025G>A) của gene STAT3

- Không có đột biến trên gene DOCK8

D/C dx: hội chứng Job (hội chứng tăng IgE)?



ĐỊNH NGHĨA

• Hội chứng nhiễm trùng tái phát tăng IgE (HIES): suy giảm

miễn dịch tiên phát, đặc trưng:

• Áp xe da do tụ cầu tái phát

• Viêm phổi với thoát vị phổi

• ↑↑↑ IgE và Eos

• Sự bất thường rõ rệt của mô liên kết, xương, răng

(Belohradsky et al., 1987; Buckley et al., 1972; Davis et al., 1966; Donabedian and Gallin, 

1983a; Erlewyn-Lajeunesse, 2000; Grimbacher et al., 1999a; Hill and Quie, 1974)



ĐỊNH NGHĨA

• HIES di truyền trội trên NST thường (AD-HIES)

• Do đột biến gen STAT3 (Holland et al., 2007; Jiao et al., 2008; Minegishi et al., 

2007; Renner et al., 2008). A distinct 

• HIES di truyền lặn trên NST thường.(AR-HIES) 
• (Renner et al. in 2004). 

• Đột biến DOCK8: nhiễm trùng xoang, nhiễm virus ở da, dị
ứng, diễn tiến thành ác tính



HIES di truyền trội trên NST thường (AD-HIES)

Những dấu hiệu liên quan nhiễm trùng và hệ miễn dịch

• Chàm da trung bình đến nặng

• IgE >2,000 IU/mL 

• Eosinophilia ↑ >2 SD 

• Viêm phổi tái phát nhiều lần, có bằng chứng trên Xquang

• Áp xe da tái phát

• Nhiễm trùng hô hấp trên tái phát > 3 lần/ năm

• Nhiễm nấm Candida

• Thoát vị phổi

• Phát ban da sơ sinh

• Nhiễm trùng nặng khác

• Lymphoma, ung thư khác

(Grimbacher et al., 1999a)



HIES di truyền trội trên NST thường(AD-HIES)

Những dấu hiệu liên quan xương, răng, mô liên kết

• Khuôn mặt đặc trưng

• Còn răng sữa

• Biến dạng duỗi hay gập quá mức của khớp

• Mũi rộng (>1 SD so với tuổi, chủng tộc)

• Vẹo cột sốt > 10 độ

• Gãy xương tái phát sau chấn thương nhẹ

• Vòm miệng cao

• Dị tật xương bẩm sinh

• Tăng tín hiệu khu trú trên MRI não

• Chiari type I

• Bất thường mạch vành

(Grimbacher et al., 1999a)







- > 40 điểm→ AD-HIES

- < 20 điểm→ không giống AD-HIES

- 20-40 điểm: nghi AD-HIES, theo dõi

thêm để có dữ liệu giúp kết luận

hoặc là 1 dạng khác của HIES



HIES di truyền lặn trên NST thường.(AR-HIES) 

• Đột biến DOCK8 

• ↑ nồng độ IgE, eosinophilia

• Chàm da

• Dị ứng thức ăn

• Nhiễm trùng xoang – phổi

• Nhiễm trùng da do virus, tụ cầu

• Nhiễm nấm Candida

• Diễn tiến ác tính

HYPER-IGE RECURRENT INFEC TION SYNDROME S 

Alexandra F. Freeman , Bodo Grimbacher, Karin R. Engelhardt, 

Steven Holland, and Jennifer M. Puck 



HIES di truyền lặn trên NST thường.(AR-HIES) 

Khác biệt giữa thiếu DOCK8 và AD-HIES

• Thiếu DOCK8 : nhiễm trùng da do virus 

severe chronic therapy-resistant molluscum contagiosum infections, warts, 

herpes zoster, and recurrent HSV mucosal and skin infections. 

• Ung thư
Carcinoma tế bào vảy (HPV), lymphoma. 

• Tử vong

Trẻ hơn AD-HIES (trong 10 đến 20 năm đầu) 

• Đặc trưng của mô liên kết và xương thường gặp trong AD-HIES 

Gãy xương sau chấn thương nhẹ và bất thường khuôn mặt không thường

gặp trong thiếu DOCK8

HYPER-IGE RECURRENT INFEC TION SYNDROME S 

Alexandra F. Freeman , Bodo Grimbacher, Karin R. Engelhardt, 

Steven Holland, and Jennifer M. Puck 



Autosomal recessive HIES (AR-HIES)

Khác biệt giữa thiếu DOCK8 và AD-HIES

• Thiếu DOCK8 

• ↓ lympho, tế bào lympho T CD4 và CD8, tế bào lympho B và

natural killer

• ↓ IgM. 

• IgG và IgA: thường bình thường

• Bất thường tăng sinh tế bào lympho, đặc biệt là CD8

HYPER-IGE RECURRENT INFEC TION SYNDROME S 

Alexandra F. Freeman , Bodo Grimbacher, Karin R. Engelhardt, 

Steven Holland, and Jennifer M. Puck 



CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

• Viêm da dị ứng

• Hội chứng Wiskott-Aldrich 

• SCID

• Thiếu bộ chuyển đổi tín hiệu IL 6(IL6ST)

• Thiếu men Phosphoglucomutase 3 (PGM3)

• Đột biến mất chức năng CARD11 

• Thiếu ERBIN 



ĐIỀU TRỊ

• Kiểm soát ngứa và tình trạng viêm da, chàm để ngăn
nhiễm trùng hệ thống

Chăm sóc da, kháng
histamin, thoa dưỡng
ẩm, kháng viêm tại chỗ

• Dự phòng bằng Bactrim ngăn nhiễm trùng da tụ cầu
Kháng sinh dự phòng

• Chọn theo kết quả cấy, độ nhạy và ổ nhiễm trùng ( 
viêm phế quản, viêm tai giữa, viêm phổi, viêm xoang)

• Áp xe sâu cần dẫn lưu và kháng sinh tĩnh mạch

Kháng nấm, kháng
sinh, kháng virus

• Thử nghiệm điều trị bằng INF-γ xem xét ở BN nhiễm
trùng nặngINF-γ



ĐIỀU TRỊ

• IVIG: bệnh nhân có nồng độ IgG thấp hoặc đáp ứng vaccin

với kháng nguyên protein và/ hoặc polysaccharide giảm đáng

kể

• Omalizumab hoặc anti-IgE: bệnh nhân bị suyễn nặng.

• Ghép: còn nghiên cứu



THANKS FOR YOUR 

ATTENTION!

QUESTIONS?


