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• 1581 : “Quan sát dược liệu như là 
rara, recognita và aucta”
– Rembert Dodoens (1517—1585)

– Danh sách mở rộng gồm 200 bệnh
hiếm và hội chứng không tên
(« SWAN »)

• 1902 : lần đầu mô tả về MR di 
truyền
– Alcaptonurie, BS Archibald Garrod

– ‘bất thường chuyển hoá bẩm sinh’

• 1983 : Orphan Drug Act (USA)
– Các bệnh « đơn lẻ », « hiếm » và

« tỷ lệ thấp »
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https://archive.org/details/hin-wel-all-00000419-001/page/n7

Marc M. Dooms. Rare diseases and orphan drugs: 500 years ago.
Orphanet Journal of Rare Diseases (2015)10:161

Bệnh hiếm – lịch sử

https://archive.org/details/hin-wel-all-00000419-001/page/n7


• ~ 8000 bệnh

• 6-8 % dân số

– 3 triệu người ở Pháp (1/20 người)

– 20 triệu người ở Châu Âu, 350 triệu người toàn
thế giới

• 80 % nguồn gốc di truyền

• 20 % ngân sách y tế

3Lochmüller H, Eur. J Hum Genet, 2018

Bệnh hiếm – lịch sử



Suy nghĩ về SGMD thứ phát/ mắc
phải

Giảm Immunoglobulin máu phải loại trừ các nguyên nhân thứ phát thường xảy ra ở

người lớn và còn có thể do:

▪ Thuốc (phenytoin, ức chế miễn dịch azathioprine, cyclophosphamide, kháng

thể kháng CD20…, kháng sốt rét tổng hợp)

▪ Bệnh ác tính (đa u tuỷ, u trung thất, bạch cầu cấp, bạch cầu mãn dòng kympho

▪ Tình trạng khác như : Nhiễm trùng HIV, chứng cryoglobuline máu, suy dinh

dưỡng nặng…

Các tình trạng này hiếm gặp ở trẻ em, đặc biệt hội chứng thận hư, phỏng diện rộng, 

mất protein qua đường ruột, dãn bạch mạch, nhiễm trùng bẩm sinh

(Cytomegalovirus, rubella, toxoplasmose), nhiệm HIV, suy dinh dưỡng nặng
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Courtoisie du Pr C. Picard (Necker), adapté de Boisson et al., 2015

Suy giảm miễn dịch tiên phát

Nhiễm trùng Dị ứng Tự viêm

Tự miễnUng thư
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• Kiểu di truyền:
• AR >> AD >> XL

• 1 gen </> gây ra nhiều kiểu hình
• 1 kiểu hình </> kết hợp nhiều gen

IUIS Inborn Error of Immunity Committee
http://www.iuisonline.org/

Gen SGMDTP /năm

Kỹ thuật phân tử thông thường

Giải trình tự thế hệ mới

http://www.iuisonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=94


Lenardo & Holland. Immunol Rev, 2019



1. SGMD kết hợp (T và B)

2. SGMD kết hợp hội chứng

3. SGMD dịch thể (B)

4. Thiếu hụt cân bằng nội mô

5. Suy giảm chức năng thực bào

6. Suy giảm hệ miễn dịch tự nhiên

7. Bệnh tự viêm

8. Thiếu hụt bổ thể

9. Dị hình

Phân loại SGMDTP



SGMDTP (chẩn đoán)
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CÓ DẤU HIỆU CẢNH BÁO 

Định lượng kháng thể IgG,A,M, 
kháng thể sau chích ngừa

Bất thườngBình thường

Nhiễm trùng và/hoặc
nhiễm nấm tái phát

Nhiễm trùng
tái phát

Thử lại kháng thể sau
khi chích nhắc vaccin

Giảm lympho đơn độc

Lympho bình thường hoặc
giảm
Giảm IgG huyết thanh

Chức năng thực bào (NBT 
và hoá ứng động)
Khảo sát IgE

Subclass IgG
Allohemaglutinine
Thể Jolly, CH50, AP

Kiểu hình tế bào lympho T, B và NK
Tăng sinh lympho T

lympho T bình thường, B bình
thường hoặc giảm,  tăng sinh
lympho bình thườngç

lympho T bình thường hoặc
giảm,, giảm tăng sinh lympho

U hạt mãn tính (NBT 
giảm)

Giảm kết dính bạch
cầu(giảm hoá ứng động)

Hội chứng
tăng IgE)

Không có lách

Thiếu hụt bổ thể

Khiếm khuyết
MD  tự nhiên

SGMD dịch thể

Mất gammaglobulin
(Bệnh Bruton)

SGMD kết hợp

SGMD kết hợp nặng
(SCID)



Tạo máu

Self renewal 
capacity

T lymphocyte

NK lymphocyte

B lymphocyte

Myeloid
progenitor

Lymphoid
progenitor

erythrocyte

granulocyte

dendritic cell

macrophage

osteoclast

platelet

Pluripotent
stem cell

Miễn dịch
thích ứng

Miễn dịch
tự nhiên



• Bắt đầu sớm 3 -6 tháng

• CTM: lymphocytes +++ 

< 1500/mm3

• Giảm gammaglobulin máu

• Mất tuyến ức

• Tử vong trước 1 tuổi nếu
không được điều trị

SGMD kết hợp nặng



SCID

B. Gaspar

Vi khuẩn

Nấm

Viêm phổi, tiêu chảy, nhiễm trùng tái phát



SGMD toàn bộ hệ miễn dịch thích ứng: SGMD 
kết hợp nặng

CD8+ T cell

CD4+ T cell

NK cell

B cell

Common lymphoid
progenitor

Hematopoietic
stem cell

Common myeloid
progenitor

macrophage

dendritic cell

PMN



1. Mất hoàn toàn thymocytes/lymphocytes (T-B-NK-):

→ thiếu adénosine déaminase (ADA), dysgénésie réticulaire (AK2)

2. Mất tín hiệu của cytokinique (T-B+):

→ IL2RG, IL7RA, JAK3

3. Bất thường tái sắp xếp VDJ (T-B-NK+):

→ RAG1, RAG2, Artémis

4. Bất thường TCR hoặc tiền-TCR (T-):

→ CD45, CD3E,CD3D,CD3G, CD3Z, ZAP70

5. Khiếm khuyết kênh calci: ORAI1 et STIM1

SGMD kết hợp nặng: 
5 cơ chế



Tiểu cầu nhỏ

WASP



Hội chứng Wiskott-Aldrich (XR, 1/250 000)

• Đột biến gen = WASP (trùng hợp actine)

• Đặc điểm lâm sàng

– Chàm, 

– Tự miễn, 

– Nhiễm trùng, 

– Xuất huyết

• Đặc điểm cận lâm sàng: 

– Tểu cầu nhỏ

– Giảm tiểu cầu

– Miễn dịch: 

• Giảm lympho tiến triển (CD8), 

• Tăng sinh tế bào lympho hoặc  , 

• IgM  IgA  IgG



Hội chứng tăng IgE
(de Job-Buckley)

Grimbacher et al: NEJM Mars 1999

• Chẩn đoán lâm sàng %

–Chàm 100

–Áp xe lạnh 87

–Viêm phổi (staph, Hi) 87

Kén khí 77

–Nấm candida ở da 83

–Chậm thay răng 72

–Đặc điểm khuôn mặt 83

–Gãy xương bệnh lý 57

– Tăng độ dãn của dây chằng 68

–Vẹo cột sống

–AR/AD 63

•Sinh hoá %

–IgE > 2000 UI/ml 97

– Tăng eosinophil 93

•Miễn dịch

–Giảm hoá ứng động của BC hạt

– CD8

– tiết IFN

KHÔNG CÓ THIẾU HỤT MIỄN DỊCH ĐẶC 
HIỆU

Đột biến STAT3. NEJM.2007;357 



Hội chứng tăng IgE

Grimbacher et al: NEJM Mars 1999

http://www.emedicine.com/cgi-bin/foxweb.exe/makezoom@/em/makezoom?picture=%5Cwebsites%5Cemedicine%5Cped%5Cimages%5CLarge%5C656ped1074-01.jpg&template=izoom2


Haddad E.
Too much

may be worse
than not enough

Blood, 2015



G O F — S T A T 3 — L O F



✓Răng hình nón và tóc thưa

✓Giảm tiết mồ hôi

✓Mẫn cảm với vi khuẩn, mycobacterial, virus.

✓50% bệnh nhân nhiễm phế cầu:
➢ 25% viêm màng não

➢ 11% nhiễm trùng huyết

➢ 4% áp xe

➢ 14% viêm phổi

EDA với SGMD (EDA-ID)
Đột biến gây kiểu hình giảm nhẹ của NEMO



Mất gammaglobulin máu của Bruton (XR, 1/380 000)

• CD19 và CD20 ~ 0

• Mất gammaglobulin máu :

– IgG< 2g/l, IgA và IgM mất hoàn toàn

– Huyết thanh âm tính

ProB PréBLymphoïde

T, NK

CD19+
CD34+

CD19+
CD34-
C cyto

BTK



Mất gammaglobulin máu của Bruton

• BTK: Kinase thuộc họ Tec (tế bào chất)

• Có ở tất cả tế bào gốc tạo máu ngoại trừ tế bào

T/plasmocytes

• Bảo tồn liên loài

PH TH SH3 SH2 SH1 Kinase

Y551Y223

Tăng sinh, phát triển, biệt hoá, chết theo chương trình

1 659



Mất lympho B

ProB PréBLymphoïde

T, NK

CD19+
CD34+

CD19+
CD34-
C cyto

Pré BCR
+VpréB 5

➢BTK 85% XR
➢µ Heavy-chain 5% AR
➢Ig/ 2% AR
➢BLNK 2% AR
➢Pseudo chaîne 5 <1% AR
➢LRRC8 <1% AR



SGMD biến thiên phổ biến

• Tuổi khởi phát tử 16-20 tuổi, thể gia đình: 20%

• Tần suất ~ 1/50 000

• Di truyền không đồng nhất: ICOS, TACI, BAFF-R, BTK, SAP, 
CD19…. 

(Phần lớn bệnh nhân không tìm được nguyên nhân di truyền)

• Lâm sàng : 

– Nhiễm trùng: hô hấp và tiêu chảy
– Tăng sinh: tăng sinh lympho, u hạt, ung thư…
– Tự miễn: giảm tế bào máu, đa khớp…
– Viêm đường tiêu hoá

• Kiểu hình không đồng nhất do giảm sản xuất IgG

– IgG thấp +  IgA thấp +/- giảm IgM

– +/- thiếu hụt tế bào T



Tần suất các đặc điểm lâm sàng trong SGMD 

biến thiên phổ biến

Gathmann JACI 2014

(n = 902 patients) 



Immunoglobulines đa giá

IgG > 97%
IgG1 (55 - 65%) : C, FcR
IgG2 (25 - 35%)
IgG3 (3 - 5%) : C, FcR
IgG4 (traces)

IgA
IgA1 : C, FcR
IgA2 : C, FcR

IgM
C +++



Có phải tất cả các trường hợp SGMDTP 
đều có chỉ định điều trị?

Có chỉ định khi

Không !

1. Giảm sản xuất kháng thể (IgG) trực tiếp kháng kháng

nguyên vaccin (uốn ván, phế cầu,…) hay nhiễm trùng

và

2. Có viêm phế quản phổi hoặc nhiễm trùng TMH nặng

34



DISC, DIC

DB, MD tự
nhiên, thực

bào

Khiếm khuyết 

cân bằng nội 

mô
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Mất câb bằng nội mô của hệ thống miễn
dịch

1. Hội chứng thực bào máu (FHL, Griscelli, Chediak, 

XLP)

2. Hội chứng tang sinh lympho tự mien (FAS, Caspase 

10)

3. Hội chứng "APECED", bệnh tự miẫn ở các tang (AIRE) 

4. Hội chứng "IPEX", tự miễn  đường tiêu hoá (FoxP3)

5. Hội chứng tự viêm



Hội chứng thực bào máu

0

LHF 2
Perforine

N

+

LHF4
Synt11

+

Tế bào T gây
độc



LHF3 & 5
Munc13.4
Munc 18.2

Giảm sắc
tố

Griscelli
Rab27a

Chédiak Higashi
LYST

Hạt to

tóc

Tiếp cận chẩn đoán

EBV+

XLP1
SAP

XLP2
XIAP

NKT

perforine

0

Tế bào T hoạt hoá



Giảm sắc tố tóc

Cụm sắc tố lớn trên thân tóc

Tóc xám ánh bạc

Hội chứng
Chediak-Higashi

Chứng Hội chứng
Griscelli
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Hội chứng Chédiak-Higashi

✓Di truyền lặn trên NST thường (gen LYST)

✓Bạch tạng một phần

✓Hạt khổng lồ trong tế bào máu có nhân

✓Bệnh nội tiết, béo phì

✓Biểu hiện thần kinh tiến triển

Tardieu M, Lacroix C, Neven B, Bordigoni P, de Saint Basile G, Blanche S,
Fischer A. Progressive neurologic dysfunctions 20 years after allogeneic bone
marrow transplantation for Chediak-Higashi syndrome. Blood. 2005



Hạt trong Chediak Higashi

Blood 2005;105:4162

No Caption Found
Bone marrow aspirate from a 17-year-old female

with Chediak-Higashi syndrome is shown. Giant inclusions are present in the cytoplasm of the

myeloid precursor cell (center of the image). 

Note also in both the granulocytes and eosinophils

the multiple atypical large cytoplasmic granules that are characteristic of this disorder

Phết máu



Khiếm khuyết thực bào di truyền

• Giảm số lượng

➢ Giảm bạch cầu hạt bẩm sinh (bệnh Kostmann, ELA2, Hax1, 
bệnh Schwachman,khác...)

• Giảm chất lượng:

➢ Suy giảm hạt chuyên biệt (C/EBP)

➢ Giảm kết dính bạch cầu (mất CD18) = LFA1

➢U hạt mãn tính (CGD)



Cliniques: gingivo 
stomatite / cellulites



Giảm kết dính bạch cầu
(giảm chất lượng)

✓ LFA1/ CD18

✓ Thay răng muộn, 

✓ Nhiễm vi khuẩn và nấm

✓ Tắng bạch cầu hạt (PN+++)

✓ Mất biểu hiện CD18/CD11

✓ Hoá ứng động BC hạt bất thường



Hội chứng WHIM 

•Mụn cóc
•Giảm gammaglobulin máu
•Nhiễm trùng
•myelokathexis

Đột biến hoạt hoá tăng chức năng bất thường con đường hoá ứng động thụ thể
CXCR4



U hạt mãn tính (CGD)

• Suy giảm thực bào

• Tần suất : 1/200 000

• XR (gp91phox), 

• AR (p47phox, p22phox, p67phox, p40)

• Tần suất người mang gen p47phox: 

1/2000

• Bất thường phản ứng oxy hoá (NADPH)

• Nhiễm vi khuẩn và nấm



Chẩn đoán u hạt mãn tính (CGD)

• Viêm phổi 79%

• Áp xe 68%

• Viêm tuyến thượng thận 53%

• Viêm tuỷ xương 25%

• Nhiễm trùng máu 18%

• Viêm mô tế bào 5%

• Viêm màng não 4%

• Viêm tai 15%

• Tác nhân : Aspergilus, S.aureus, 

Entérobactéries

• Nguồn gốc tác nhân:

– Actinomycose (tác nhân catalase âm tính, 2010)

– G bethesdensis (NIH, 2006 & 2010)

– N udagawae (NIH, 2010)

– G arcillea (Necker, 2011)

(Winkelstein et al. Medicine 2000)



Bệnh phế cầu xâm lấn

Phần lớn trẻ em nhiễm cầu
khuẩn

Yếu tố nguy cơ:
Tuổi, HIV, ác tính,bệnh
hồng cầu hình liềm và
SGMDTP …

Bệnh nhân khác mắc bệnh
phế cầu xâm lấn ?





Chẩn đoán

• Siêu âm tim và bụng

• Thể Jolly
– Dư lượng DNA

– Không phát hiện ra suy lách/

suy chức năng lách mức độ nhẹ

• Xạ hình lách với Tc99m:

Chức năng thực bào của lách



SGMDTP Trẻ em Người lớn

Bruton +++ Rất hiếm

SCID +++ 0

CID +++ Rất hiếm

CVID + +++

Wiskott Aldrich +++ +

U hạt mãn tính +++ +

Hội chứng tăng IgE +++ ++

SGMDTP ở người lớn: khởi phát muộn, chẩn đoán trễ, 
ít biể hiện lâm sàng, các triệu chứng bị bỏ qua



Nhiễm trùng liên quan thiếu hụt bổ thể ở người lớn



QUẢN LÝ BỆNH NHÂN



SGMD dịch thể: có thể điều trị
được

• Kháng sinh đường uống hay tĩnh mạch
tuỳ vào độ nặng lâm sàng

• Nếu nhiễm vi khuẩn sinh mủ, kháng sinh
hiệu quả đường tĩnh mạch và đường khí
dung (colimycine và/hoặc
tobramycine)tăng nồng độ kháng khuẩn
tại chỗ

• Nếu nhiễm enterovirus đường tiêu hoá
hay thần kinh màng não, điều trị IgIV (1 
g/kg/ngày trong nhiều tuần)



SGMD dịch thể: có thể điều trị
được

• Immunoglobulines người đa giá
• HIgM : cotrimoxazole phòng ngừa nếu mang đột biến CD40L

– Nguy cơ mắc PCP
• Cotrimoxazole nếu có nhiễm trùng vùng tai mũi họng mặc dù

đang dùng IgIV
– XLA, giảm subclass IgG, thiếu hụt kháng thể polysaccharide 
đặc hiệu

• Kháng sinh thay thế (Amoxi/Macrolide/C2G) : nhiễm trùng tái
phát mặc dù đã điều trị tích cực, viêm xoang mạn, 

• Azithromycine : H. influenzae thường trú
• Khác, nhưng hữu ích +++

– Vật lý trị liệu
– Khí dung (kháng sinh, dãn phế quản, corticoides)

• Rien (thiếu hụt IgG nhưng nghèo/không có triệu chứng : IgA, 
subclass…)



Hỗ trợ: các khía cạnh khác

• Điều trị các biến chứng khác
– Ức chế miễn dịch/điều hoà (Corticoides, 

Azathioprine, Hydroxychloroquine, kháng thể đơn
dòng)

• Ghép tề bào gốc tạo máu
• Liệu pháp enzyme (ADA)
• Liệu pháp gen

• Phòng ngừa : 
– Giữ vệ sinh
– Chích ngừa cho bệnh nhân và thân nhân
– Hỗ trợ tâm lý, hiệp hội bệnh nhân



• 2 films hướng dẫn tiêm Ig dưới da tại nhà
• 1 film hướng dẫn tiêm Ig đưởng tịnh mạch tại

nhà

• Công cụ « DIPEDUC » giảm gamma ở người
lớn

• Ứng dụng điện thoại
• Flexig
• Ymuneo

Công cụ giáo dục trị liệu cho bệnh nhân





SGMDTP mặc dù đặc trưng là thiếu hụt khả năng miễn dịch
thích ứng nhưng lại khó điều trị.

Điều trị phải được giao cho các chuyên gia.

Cải thiện kết quả lâm sàng ngắn hạn và dài hạn

Tiến bộ trong trị liệu (liệu pháp trúng đích và cá nhân hoá, kỹ
thuật ghép tuỷ đồng loại, liệu pháp gen ).


