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PHÂN BỐ CÁC BỆNH SGMDTP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Tổng số BN: 95
1. SGMD ảnh hưởng miễn dịch dịch thể và tế bào: 9
2. SGMD hỗn hợp kèm đặc điểm của các hội chứng: 13
3. SGMD do chủ yếu thiếu hụt kháng thể: 56
4. Bệnh rối loạn điều hòa miễn dịch: 8
5. Bất thường bẩm sinh hệ thực bào : 9



PHÂN BỐ CÁC BỆNH SGMDTP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
Bệnh SGMDTP n (%) Bệnh SGMDTP n (%)

1. SGMD ảnh hưởng miễn dịch dịch thể và tế bào 4. Bệnh rối loạn điều hòa miễn dịch

SCID 6 (6.3) Hội chứng Chediak-Higashi 1 (1.1)

CID 3 (3.2) Hội chứng Griscelli 1 (1.1)

2. SGMD hỗn hợp kèm đặc điểm của các hội chứng FHLH2 1 (1.1)

Hội chứng DiGeorge 1 (1.1) FHLH3 3 (3.2)

Hội chứng Wiskott-Aldrich 9 (9.5) FHLH5 1 (1.1)

Hội chứng tăng IgE 3 (3.2) XLP1 1 (1.1)

3. SGMD do chủ yếu thiếu hụt kháng thể 5. Bất thường bẩm sinh hệ thực bào về số
lượng, chức năng hoặc cả hai

agammaglobulinemia 38 (40) Giảm bạch cầu hạt bẩm sinh 2 (2.1)

Hyper IgM 3 (3.2) LAD 2 (2.1)

CVID 3 (3.2) 6. Khiếm khuyết hệ miễn dịch tự nhiên 1 (1.1)

Giảm chọn lọc IgA 10 (10.5) 7. Các rối loạn tự viêm 4 (4.2)

Giảm chọn lọc IgM 1 (1.1) 8. Thiếu hụt bổ thể NA

Giảm IgG subclass 1 (1.1)



PHÂN BỐ CÁC BỆNH SGMDTP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Tuổi lúc chẩn đoán: 3,5 ± 2,5 tuổi
Giới:

80%

20%

Nam Nữ

Địa chỉ:



Phương tiện chẩn đoán

- Tại bệnh viện:
• Huyết đồ
• Điện di protein
• Định lượng IgM, IgA, IgG
• Định lượng C3, C4
• Kháng thể nhóm máu A, B, O
• NBT test

- Các đối tác liên kết:
• Định lượng IgD, IgE
• Định lượng IgG subclass, IgA subclass
• Định lượng tế bào lympho B, T (CD4, CD8), NK
• TRECs
• Định lượng CH50
• Định lượng kháng thể sau chích ngừa viêm gan B, MMR, thủy đậu



Phương tiện chẩn đoán

Xét nghiệm Bệnh lý
Đột biến gen Perforin (exon 2 - 3)

Hội chứng thực bào máu
Đột biến gen UNC13D (32 exon)
Đột biến gen STX11 (exon 2)
Đột biến gen STXBP2 (19 exon)
Đột biến gen RAB27A Hội chứng Griscelli type 2
Đột biến gen BTK (exon1 – 19/RNA) X-linked agammaglobulinemia
Đột biến gen WAS Hội chứng Wiskott-Aldrich
Đột biến gen IL2RG SCID
Đột biến gen ADA SCID
Đột biến gen RAG1/RAG2 SCID
Đột biến gen STAT3, DOCK8 Hội chứng tăng IgE
Mất đoạn 22q11.2 Hội chứng DiGeorge
Whole exome sequencing 23000 gene

- Các đối tác liên kết:
• Di truyền học và sinh học phân tử:



Các đối tác liên kết



Điều trị

- IVIg: điều trị và dự phòng cho những bệnh SGMD tiên phát cần truyền 
gammaglobulin

- Kháng sinh dự phòng
- Kháng nấm dự phòng
- Điều trị khi nhiễm trùng nặng
- Điều trị hỗ trợ

Bệnh nhân nam với hội chứng 
Wiskott-Aldrich được điều trị 

ghép gen ở Mỹ
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Chăm sóc điều trị bệnh nhân SGMDTP



Huấn luyện

- Bác sĩ
• Chẩn đoán và điều trị SGMDTP
• Tham vấn di truyền
• Nghiên cứu khoa học
• Tham dự tập huấn và hội nghị quốc 

tế về SGMDTP: Hà Nội (Việt Nam), 
Hong Kong và Trùng Khánh (Trung 
Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia), 
Edingburgh (Scotland), Dubai (Các 
Tiểu Vương Quốc Á Rập)







Huấn luyện

- Điều dưỡng
• Chăm sóc bệnh nhân SGMDTP
• Tập huấn sử dụng ScIg



Giáo dục sức khỏe

- Câu lạc bộ bệnh nhân SGMDTP
- Bướm thông tin về 10 dấu hiệu 

cảnh báo SGMDTP ở trẻ em



1. Phát hiện sớm các biểu hiện lâm sàng gợi ý của SGMDTP trước khi các
biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng sức khỏe của bệnh nhân

2. Nhận thức rõ về SGMDTP và các chiến dịch thông tin để chuyển bệnh
nhân

3. Thống nhất về các xét nghiệm sàng lọc cơ bản, có sẵn cho tất cả các bác
sĩ chăm sóc sức khoẻ ban đầu và bác sĩ bệnh viện chính (VD: tổng phân 
tích tế bào máu, định lượng nồng độ Ig huyết thanh)

4. Liên hệ ngay với chuyên gia SGMDTP để xác định chẩn đoán và điều trị
nhanh chóng

5. Chuẩn hóa các phác đồ chẩn đoán miễn dịch, xác định các dấu hiệu lâm 
sàng và xét nghiệm để dự đoán các biến chứng

6. Tiếp cận tư vấn di truyền cho gia đình bệnh nhân sau khi chẩn đoán

Khuyến cáo về chẩn đoán sớm và điều trị SGMDTP



Khó khăn

1. Bệnh nhân
- Chưa được XH quan tâm rộng rãi
- Hiện chỉ có IVIg; ScIg hiện chưa được sử dụng phổ biến
- Phải đến BV tuyến trên để điều trị
- Chi phí điều trị cao:

• ≤ 6 tuổi: BHYT 100% 
• > 6 tuổi: BHYT 80%
• Phần lớn các chi phí XN chuyên sâu về di truyền, SHPT đều tự chi trả

- Ghép tế bào gốc chưa thể thực hiện rộng rãi
- Sự chuyển tiếp từ trẻ nhũ nhi/trẻ nhỏ sang tuổi đi học hoặc người lớn



Khó khăn

2. Bác sĩ
- Thiếu kinh nghiệm trong chẩn đoán SGMDTP
- Chưa quan tâm đến về bệnh SGMDTP
- Thiếu trang thiết bị cần để chẩn đoán

3. Cơ quan quản lý
- Chưa có chương trình tầm soát bệnh SGMDTP sơ sinh
- Chưa có những nghiên cứu về dịch tễ, chương trình giáo dục cộng đồng
- Chưa có chương trình đăng ký quản lý quốc gia về SGMDTP
- Chưa có chương trình hỗ trợ cho bệnh nhân SGMDTP



6 quốc gia sáng lập: SEAPID network 
Thailand 
Malaysia
Singapore
Vietnam
Indonesia 
The Philippines



Thuận lợi

- Bệnh viện Nhi đa chuyên khoa tuyến cuối
- Đội ngũ BS, ĐD được đào tạo có khả năng huấn luyện và chỉ đạo tuyến
- Có mạng lưới hợp tác với các bệnh viện trong và ngoài nước trong

• chẩn đoán
• điều trị



KẾT LUẬN

- Cần có sự quan tâm nhiều hơn của xã hội đối với SGMDTP 
- Bệnh nhân được chẩn đoán sớm và điều trị tốt có thể sống khỏe mạnh
- Cần có sự hợp tác về huấn luyện, chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu KH
- Cần có sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế
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