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Các thể bệnh SGMDTP tại VN



Phương tiện chẩn đoán hiện có

Lâm sàng: 10 dấu hiệu cảnh báo
1. Trên 4 đợt viêm tai trong 1 năm

2. Trên 2 đợt viêm xoang nặng trong 1 năm

3. Trên 2 đợt viêm phổi trong 1 năm

4. Trên 2 tháng phải dùng kháng sinh mà ít có 

hiệu quả

5. Áp- xe da hoặc nội tạng tái diễn

6. Trên 2 đợt nhiễm trùng vị trí sâu bao gồm 

nhiễm trùng máu

7. Cần dùng kháng sinh đường tiêm để điều trị 

nhiễm trùng

8. Chậm phát triển thể chất ở trẻ em

9. Nhiễm nấm miệng hoặc nấm da dai dẳng

10. Tiền sử gia đình có người mắc bệnh Suy 

giảm miễn dịch.



Lâm sàng: các biểu hiện đặc trưng tùy theo thể bệnh

▪ Viêm da cơ địa nặng không đáp ứng điều trị

▪ Tiêu chảy phân máu dai dẳng

▪ Giãn phế quản

▪ Các bất thường hình thể

▪ Biến chứng sau khi tiêm chủng

...

Phương tiện chẩn đoán hiện có



Phương tiện chẩn đoán hiện có

▪ XN huyết học: số lượng và chức 
năng các tế bào miễn dịch

▪ Nồng độ Immunoglobulin máu

▪ Định lượng kháng thể đặc hiệu với
vắc- xin

▪ Phân tích gen cho 1 số thể bệnh: 
XLA, WAS, Di-George, SCID... (các
trung tâm ở Hà Nội, TP. HCM)

- 1 số trường hợp phức tạp khác phải 
gửi đi nước ngoài

BHYT chi trả

Tự túc



Phương pháp điều trị hiện có

1. Immunoglobulin thay thế: điều trị suốt đời

▪ Truyền tĩnh mạch immunoglobulin (IVIG):
▪ Liều: 400-600mg/kg định kỳ 3- 4 tuần/ lần tại bệnh viện

▪ Truyền dưới da immunoglobulin (SCIG):
▪ Liều 100-150 mg/kg/tuần

▪ Lưu ý: cá thể hóa liều dùng cứ vào tình trạng nhiễm khuẩn trên LS để chỉ
định lượng gammaglobuline cần truyền/phương pháp truyền và thời gian
khoảng cách giữa các lần truyền nhằm đạt được kết quả điều trị tối ưu.

▪ Chi trả:

▪ BHYT chi trả 100% cho trẻ <6 tuổi; vởi trẻ >6 tuổi chi trả 80%.

▪ Đã có trong danh mục BHYT→ hướng tới truyền tại y tế cơ sở hoặc tại
nhà



Phương pháp điều trị hiện có

2. G-CSF cho BN giảm bạch cầu hạt bẩm sinh:

▪ Lý tưởng: tiêm mỗi 2-3 ngày/lần, liều từ 3-5 mcg/kg/lần

▪ Thực tế hiện tại: tiêm dưới da mỗi 2-3 tuần hoặc khi có 
nhiễm trùng (BN ở xa và BHYT không cấp phát ngoại trú)

3. Kháng sinh dự phòng (hàng ngày hoặc trong 
thời gian nguy cơ nhiễm khuẩn cao)

4. Các thuốc ức chế MD, điều trị sinh học



5. Ghép tế bào gốc tạo máu (ghép tủy): 
▪ Áp dụng cho một số thể bệnh (SGMD thể kết hợp nặng, 

Wiskott Aldrich thể nặng, Giảm BC hạt nặng không đáp ứng
với điều trị…)

▪ Là biện pháp điều trị có thể giúp “khỏi bệnh”

▪ Tuy nhiên: 
✓ Phải tìm được người cho tủy thích hợp

✓ Nguy cơ tai biến, biến chứng cao

✓ Tốn kém (BHYT chi trả 1 phần)

Phương pháp điều trị hiện có



Phương tiện hiện có

▪ Ngân hàng máu cuống rốn

▪ Định typ HLA

▪ CD34 selection CLINIC MAC

▪ Đánh giá mọc mảnh ghép Chimerism

▪ Nhân lực: Nhóm ghép tủy đang được 
đào tạo chuyên sâu



13 ngày tuổi

2 tháng tuổi

Ghép TBG nửa thuận hợp HLA

Phương pháp điều trị hiện có



Khó khăn

1. Bệnh nhân
▪ Phải nhập viện hàng tháng tại 

các bệnh viện tuyến trên để 
truyền IVIg

→ quá tải, tốn kém, nghỉ học/ 
nghỉ làm

Khoảng cách TB từ nhà-BV: 120km
Trung bình mất 28±4.5 h ở bệnh viện 



2. Nhân viên y tế
- Còn ít bác sĩ và bệnh viện có thể chẩn đoán và điều trị bệnh này

tại các địa phương.
- Quá tải tại bệnh viện tuyến trên
- Thiếu một số xét nghiệm đặc biệt để chẩn đoán và điều trị

3. Chính sách
- Chưa có nhiều NCKH về bệnh SGMDTP ở người Việt Nam
- Chưa có chương trình đăng ký quản lý quốc gia về SGMDTP
- SGMDTP chưa có tên trong danh sách những bệnh được

hưởng hỗ trợ của nhà nước
- Chưa có chương trình sàng lọc bệnh SGMDTP cho trẻ sơ sinh

Khó khăn



Một số giải pháp khắc phục

• BGĐ bệnh viện đầu ngành nhi và các Bv lớn tại VN cần có 
chiến lược phát triển vấn đề này để cung cấp các dịch vụ y 
tế cho trẻ em bị mắc bệnh SGMDTP:

– Thành lập khoa LS, nhóm nhân viên y tế

– Đào tạo Nhân viên: Tại VN và trong khu vực, Thế giới

– Hợp tác quốc tế: đào tạo , NCKH, hội chẩn BN, gửi mẫu XN 

phân tích gen

– Đầu tư xét nghiệm: có năng lực đánh giá số lượng, chức 

năng TB miễn dịch, phân tích gen...

• Hệ thống:

– Thành lập chi hội MDDU nhi khoa: đào tạo, kết nối 

– Thành lập câu lạc bộ VIETPOPI : giáo dục, tuyên truyền

– Tư vấn chính sách cho BYT: phác đồ chẩn đoán và điều trị



Tham gia các hiệp hội SGMD của khu vực và thế 
giới về SGMDTP

Hội SGMD Châu Á- Thái Bình Dương

Hiệp hội bệnh nhân suy giảm miễn 
dịch quốc tế (IPOPI)



SEAPID network

Thailand 

Malaysia

Singapore

Vietnam

Indonesia 

The Philippines



Thành lập Chi hội Miễn dịch- dị ứng nhi 
khoa- trực thuộc Hội Nhi Khoa Việt Nam

→ kết nối NVYT toàn quốc



Tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn về bệnh lý SGMDTP 



Nghiên cứu khoa học

The AAAAI/WAO Joint Congress (March 02 - 05, 2018). 



Chuyển giao Bn PID đầu tiên đến tuổi trưởng thành 
tiếp tục điều trị và theo dõi tại BV Bạch Mai



VietPIPS

➢ Cung cấp thông tin và chia sẻ, hỗ trợ cho bệnh nhân cũng như 
các gia đình có người thân mắc SGMDTP tại Việt Nam

➢ Đại diện cho bệnh nhân SGMDTP Việt Nam để kêu gọi đẩy 
mạnh phúc lợi xã hội và y tế.  

➢ Nâng cao nhận thức của các bác sĩ và cộng đồng về SGMDTP.

Vietnam Primary Immunodeficiency Patient Support Group



https://www.facebook.com/Suygiammiendichbamsinh/



Câu lạc bộ Bn SGMDTP lần thứ 1 năm 2015



Họp mặt Bn SGMDTP lần thứ 2 năm 2017



WPIW 2018





Hanoi KIDS day 2018



Tầm quan trọng của mạng lưới hợp
tác đối với các bệnh hiếm

• Chia sẻ kinh nghiệm giữa các bác sĩ tham gia chăm
sóc bệnh nhân PID

• Đẩy mạnh hợp tác đa trung tâm nhằm nâng cao hiểu
biết về bệnh và phát triển các biện pháp điều trị mới

• Lan tỏa rộng rãi tiếng nói trong

cộng đồng



Những vấn đề ưu tiên 

➢ Đào tạo: về bệnh lý SGMDTP cho đông đảo NVYT → tránh bỏ sót,
chẩn đoán muộn→ giảm tỷ lệ tử vong, di chứng

➢ XD các trung tâm chẩn đoán xác định BN SGMDTP: Cytoflow
meter, Hóa sinh phân tử, chức năng Tb MD, phân tích gen)

➢ Thống nhất phác đồ điều trị thay thế ( IVIG/ SCIG) → Tiến tới
chuyển giao người bệnh về BV tỉnh → giảm tải, tiết kiệm chi phí,
số ngày nghỉ học/ làm

➢ Áp dụng kỹ thuật cao trong điều trị: ghép TBG, gen trị liệu

➢ Xây dựng cơ sở dữ liệu PID của các trung tâm trên cả nước

➢ Tăng cường truyền thông tới cộng đồng để có hiểu biết đúng về
bệnh, kêu gọi chính sách hỗ trợ

➢ Sàng lọc sơ sinh→ phát hiện bệnh sớm thể SCID



Mong ước

Trẻ em Việt Nam được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế 

toàn diện, đạt chuẩn giống như trẻ em trên thế giới  



Vietnam National Children’s Hospital

Xin trân trọng cảm ơn!


