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KHU VỰC ĐÔNG NAM Á : 546 triệu người (Tính đến 2016)

101 triệu người
67 triệu người

92 triệu người

31 triệu người

5.6 triệu người 250 triệu người



• Dữ liệu thu thập từ cơ sở dữ liệu của Cơ Quan Bảo Hiểm 

y tế Hoa Kỳ(2001-2007)

• Khảo sát cắt ngang để ước tính tần suất của bệnh 

SGMDTP

• Tần suất của chẩn đoán SGMDTP

- 38.9 đến 50.5 trên  100,000 (Bảo hiểm tư nhân)

- 29.1 đến 41.1 trên 100,000 (Bảo hiểm nhà nước)

Kobrynski L. Clin Immunol. 2014 November ; 34(8): 954–961

TỶ LỆ HIỆN HÀNH & MẮC BỆNH SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT 
Ở HOA KỲ 2001-2007



Làm thế nào tìm 

thấy họ?.

101 triệu người

92 triệu người

31 triệu người

67 triệu người

250 triệu người5.6 triệu người



ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH SUY GIẢM     

MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT

• KHÔNG DỄ NHƯ 



ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH SGMDTP

Cần nhiều xét nghiệm phức tạp

Phân tích tế bào 

theo dòng chảy

Xét nghiệm giết thực bào Xét nghiệm di 

truyền học

: Thiết bị, Chuyên gia và Kinh phí



BỆNH SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT 

Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á (SEA)

Hạn chế:

- Trang thiết bị chẩn đoán và điều trị còn hạn chế

- Có ít chuyên gia về bệnh SGMDTP ở khu vực ĐNÁ

- Là bệnh hiếm gặp nên chưa được quan tâm đúng mức ở nhiều nước.

Thuận lợi:

• Có cùng múi giờ/ không gian gần nhau

• Bệnh nhân có thể đi từ nước này sang nước khác

• Chúng ta tha thiết với những việc chúng ta làm !!



P. 
10/11

Gặp gỡ Chăm sóc ban đầu đối với bệnh hiếm gặp: Châu Âu & Đông Nam 
Á:
Từ băng ghế đến đầu giường  ( 26/1/2015)  Bangkok, Thailan.



MẠNG LƯỚI SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT ĐÔNG NAM Á   (SEAPID)



MẠNG LƯỚI SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT ĐÔNG NAM Á (SEAPID)

6 SÁNG LẬP VIÊN

Indonesia  

Thailan 

Malaysia

Singapore

Vietnam

Philippines

Nhiều quốc gia và 

nhiều cơ sở tham 

gia …



SÁNG KIẾN

HIỆP HỘI BỆNH NHÂN SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT QUỐC TÊ 



Mạng lưới SEAPID : Sứ mệnh

1)Đăng ký SGMDTP (PDI):  Đăng ký SGMDTP quốc gia nên được

thiết lập ở tất cả các nước Đông Nam Á (ĐNA). 

2) Giáo dục: Các nổ lực giáo dục phải hướng đến việc gia tăng chyên

gia trong lĩnh vực SGMDTP ở khu vực ĐNA

3)Chẩn đoán sớm:

a) Hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ĐNA tiến

hành chẩn đoán sớm SGMDTP.

b) Cung cấp xét nghiệm máu cơ bản SGMDTP : phải được thực

hiện ở các cơ sở đạt chuẩn quốc tế .

Trong tương lai triển khai xét nghiệm gen chẩn đoán SGMDTP sao

cho dễ tiếp cận và kịp thời.



ĐĂNG KÝ SGMDTP  (PID) 



Số ca SGMDTP theo điều tra củaSEAPID (2016)
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Tỷ lệ phân loại bệnh nhân SGMDTP theo IUIS :  Khảo sát của SEAPID (2016)
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HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC



• Malaysia – Thailan Tháng 4/ 2015

Singapore – Thailan           Tháng 9/2015

• Vietnam – Thailan              Tháng 12/ 2015

• Philippines – Indonesia – Thailan Tháng 6/2016

• Indonesia – Thailan             Tháng 10/2016

• Indonesia – Thailan              Tháng 5/ 2017

• Thailan – Indonesia              Tháng 12/ 2017

Hội thảo từ xa (hội thảo, hội chẩn )(4 ngày trước)

• Vietnam – Thailan               Tháng 12/ 2017

Supported by IPOPI

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẠI CÁC NƯỚC THAM GIA SEAPID 



Tham gia Hiệp hội bệnh nhân 

Vì Tuần lễ SGMDTP thế giới - Chiến dịch ĐNA 

2015



ĐI TUYÊN TRUYỀN TRONG CỘNG ĐỒNG

Cr. Mr. Bruce Lim



Bác sĩ của SEA  tham gia vào các hoạt động giáo dục 

Cr. Mr. Bruce Lim



Ca 1: Một  bé gái vị thành niên viêm xoang mãn tính
Ca 2: Mọt bé trai người Thái bị nhiễm trùng huyết sau khi cắt bỏ ruột thừa



Ngày hội gia đình BỆNH NHÂN SGMDTP 

Thaipopi  2017  (26 /11/2017)



Phát hiện sớm và Xử lý đúng cách



Trong trường hợp nguồn lực có hạn...

Cách tốt nhất để nhận ra bệnh SGMDTP là...

Các chỉ số cao đáng 

ngờ và nhớ  “nhận 

dạng mẫu”



• Một bé trai 4 tháng tuổi nhập vào PICU lần đầu sau khi sinh.      

Viêm phổi do Klebsiella, suy hô hấp và hội chứng suy hô hấp cấp

• Sốt kèm khó thở 2 ngày, đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp.

• CBC: Hb 9.7 g/dl, Hct 30.5 % ,

WBC 13,620/mm3 (N 44.6 %, L 46.1%, Eo 2.8%)

Tiểu cầu 389,000 /mm3

• X quang ngực: Thâm nhiễm phế nang hai bên ở cả hai phổi

• Cấy máu – Không mọc

• Nuôi cấy khí quản – Không tìm thấy Klebsiella pneumoniae, hút khí

quản cũng không thấy bào tử Pneumocystis (PCP)

⚫ Bác sĩ chuyên khoa phổi cho là trường hợp bất thường và tư

vấn chúng tôi kiểm tra miễn dịch.



Khảo sát :

Tuổi IgG mg/dl) IgM(mg/dl) IgA (mg/dl) Ngưng kết hồng

cầu cùng loại

4 mo 191(241-613) 41.8  (26-60) 29.7 (10-46) ---



Khảo sát:

Tuổi IgG mg/dl) IgM(mg/dl) IgA (mg/dl) Ngưng kết

hồng cầu cùng

loại

4 mo 191(241-613) 41.8  (26-60) 29.7 (10-46) ---

11 mo 29.9 (442-661) 124(31-77) <23(19-55) ---



Investigations:

Tuổi IgG mg/dl) IgM(mg/dl) IgA (mg/dl) Đáp ứng kháng

thể

4 mo 191(241-613) 41.8  (26-60) 29.7 (10-46) ---

11 mo 29.9 (442-661) 124(31-77) <23(19-55) ---

2 year 43.7(709-1075) 268(42-80)
< 5.91(34-

108)

Kháng thể kháng

uốn ván<0.1
IU/ml (>0.1)



Chẩn đoán ???

Hội chứng tăng IgM 

(Khiếm khuyết CD40 Ligand )

• Mất khả năng đáp ứng tạo kháng thể thứ phát



Tế bào Naive B

Tế bào chuyển lớp/ tế bào trí nhớ

Tương bào 

Tfh
Tế 
bào 

T



• Bệnh nhân từng bị 

viêm phổi 3 lần, điều 

trị bằng kháng sinh 

tĩnh mạch.

Chụp X quang ngực

• Hình ảnh 



Các xét nghiệm khác 

Hình ảnh được sự cho phép của bênh 

nhân.

Rụng răng sữa muộn

• Hình ảnh



Nhận dạng mẫu chỉ là một cách !!

Nếu mỗi bệnh nhân bạn cho là bị SGMDTP, chắc chắn 

bạn sẽ sai sót vài người.



TÀI LIỆU GIÁO DỤC 

Suy giảm miễn dịch tiên phát ở trẻ: Thách thức trong chẩn đoán.

Esther de Vries . Gertjan Dressen 



Trong trường hợp nguồn lực có hạn...

Cách tốt nhất để nhận ra bệnh SGMDTP là...

Các chỉ số cao đáng 

ngờ và nhớ  “nhận 

dạng mẫu”

Trên cơ sở sau khi xem xét toàn bộ kết 

quả xét nghiệm đã thực hiện trước đó



Ca lâm sàng

Bé trai 6 tuổi có biểu hiện viêm phổi tái phát từ 

lúc 3 tuổi.

Tiền căn cá nhân: Viêm tai giữa tái phát và 

viêm phế quản.

Tiền căn gia đình: Hai anh em ruột bị viêm tai 

giữa tái phát và viêm phế quản.

Bệnh nhân tăng trưởng và phát triển bình 

thường.



Ca lâm sàng

Khám thấy amidan nhỏ và hạch bạch huyết ở 

vùng cổ. 



Thiếu hụt kháng thể chủ yếu: Các nét đặc trưng

1. Nhiễm trùng đường hô hấp và tai mũi họng tái phát.

2. Khởi phát sau 4 đến 6 tháng tuổi

3. Tăng trưởng và phát triển bình thường

Tiếp theo, chúng ta nên làm gì ?.



Thiếu hụt kháng thể chủ yếu: Kiểm tra

• Nồng độ kháng thể:

- IgG, IgA, IgM, IgE

(Ngưỡng bình thường theo lứa tuổi)

• Đếm tế bào B bằng đo tế bào dòng chảy (CD19, CD20)

• Kiểm tra đáp ứng kháng thể đặc hiệu :

- Kháng thể kháng phế cầu khuẩn, uốn ván

• Phân tích đột biến



❖ Ở Thái lan, đo lượng huyết thanh Ig chỉ có một vài bệnh viện 

đại học. 

❖ Tốt hơn, nên tìm các cách đơn giản khác, rẻ tiền và có sẵn 

ở mỗi bệnh viện .



❖ Globulin huyết thanh có thể được đo ở hầu hết các bệnh viện ở 

Thái Lan như là một phần của xét nghiệm chức năng gan.

❖ Kháng thể G là thành phần quan trọng của Gamma globulin (73%)

❖ Tuy nhiên, một vài protein chẳng hạn như: Bổ thể C3 có thể tăng trong 

quá trình nhiễm trùng cấp tính.



PHƯƠNG PHÁP

❖ Thiết kế nghiên cứu:

Nghiên cứu phân tích cắt ngang

❖ Dân số nghiên cứu:
Các trẻ dưới 18 tuổi đã được đo mức huyết thanh IgG và

mức Globulin huyết thanh tại cùng thời điểm trong số các bệnh

nhân ngoại trú và nội trú điều trị tại đơn vị Miễn dịch và Dị ứng, 

Khoa Nhi của bệnh viện King Chulalongkorn Memorial  

Hospital từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2016

Đề tài của Bs.Tantithummawong 



KẾT QUẢ SƠ KHỞI



Đề cương

• Triển khai và dữ liệu lấy từ mạng lưới của SEA-PID 

• Nghiên cứu đang thực hiện

- Huyết thanh được xem như xét nghiệm sàng lọc cho giảm

gammaglobulin máu

- Kháng thể kháng bệnh dại được xem như xét nghiệm kháng thể đặc

hiệu cho bệnh SGMDTP.     Tại sao??

- Xét nghiệm di truyền

• Trường hợp đặc biệt của bệnh SGMDTP ở khu vực ĐNÁ



Thiếu hụt phần lớn 

tế bào T 8.4%

Rối loạn thực 

bào 11.2%

Thiếu hụt bổ thể 4.2%

Hội chứng rối loạn 

miễn dịch và tự miễn 

1.4%

Các SGMDTP 

khác định nghĩa 

được 16.8%

Hội chứng tự viêm 1.2%                                

Không phân loại được 1.8%

Giới thiệu

Rối loạn 

miễn dịch 

56.7%

Đa số bệnh nhân bị rối loạn 

suy giảm miễn dịch tiên 

phát (SGMDTP)

bị thiếu hụt kháng thể

European Society for Immunodeficiencies Registry. 
Available at:  http://esid.org/Working-Parties/Registry/ESID-Database-
Statistics(accessed 25 Feb 2016)

http://esid.org/Working-Parties/Registry/ESID-Database-Statistics(accessed


Vắc-xin hiện được dùng để xét nghiệm miễn dịch 

dịch thể

Cần kháng nguyên thay thế

IVIGVGSV B

Uốn ván

Bạch hầu

Cúm  Type 

B

Pneumococcal  

polysaccharide



Sử dụng vắc-xin ngừa dại như là kháng nguyên đột biến để đánh giá miễn 

dịch dịch thể ở bệnh nhân SGMDTP bằng

Liệu pháp immunoglobulin thay thế 

Suvanee Charoenlap, Pantipa Chatchatee, Terapong Tantawichien,

Piyada Udomchaisakul, Pakamazt Khawplod, Nattiya Hirankarn,

Pimpayao Sodsai, Jarungjit Ngamphaiboon, Narissara Suratannon

❖ Faculty of Medicine, Chulalongkorn University Hospital, Bangkok,Thailand

❖ Queen Saovabha Memorial Institute (WHO Collaborating Center for, Research on  

Rabies Pathogenesis and Prevention), Thai Red Cross Society, Bangkok,Thailand



KẾT QUẢ SƠ KHỞI



Di truyền học ở các bệnh nhân   SGMDTP

⚫ Phân loại biến dị của Liên đoàn Quốc tế các Hiệp 

hội Miễn dịch học(IUIS) năm 2015: SGMDTP có 

302 genes.

• Các biểu hiện lâm sàng của bệnh

SGMDTP  chồng chéo nhau.

J Clin Immunol. 2015



CHI PHÍ PHÂN TÍCH DNA

• Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS): €500-2000/ mẫu

• Có khi, giải trình tự trực tiếp ( Sanger) của các gen lớn (chẳng

hạn như:Gen BTK) thậm chí tốn kém hơn NGS.

• Cái gì sẽ được thực hiện?

- Mảng gen tùy chỉnh của SGMDTP có giá tương đối rẻ

hơn so với công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới, chi phí

khoảng €40/ mẫu.



Đề cương:

- Triển khai và dữ liệu thu thập từ mạng lưới của SEA-

PID 

- Nghiên cứu đang thực hiện

- Định lượng globulin được xem như xét nghiệm sàng lọc giảm

globulin máu

- Kháng thể kháng bệnh dại được xem như xét nghiệm kháng

thể đặc hiệu cho bệnh SGMDTP. 

- - Xét nghiệm di truyền

Trường hợp đặc biệt của bệnh SGMDTP ở khu vực

ĐNÁ



- Suy giảm miễn dịch nặng liên kết giới tính X nhiễm 

Legionella phổ biến 

- CGD lan truyền qua đường máu bởi nhiễm chủng 

khuẩn Chromobacterium 

- Kháng thể đối với gamma IFN

APJAI 2013



Lời kết:  SEAPID

• Không để bất cứ bệnh nhân SGMDTP nào phải bị bỏ

sót chẩn đoán hay không được điều trị chỉ vì nó là

bệnh hiếm gặp.

• Chúng ta có thể làm được việc này bằng cách kết

nối cùng nhau.



Tất cả các Trung tâm sẽ cung cấp dữ liệu 

hữu ích về SGMDTP tại khu vực 

ĐNÁ

Cám ơn Quý vị đã lắng nghe !


