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TÓM TẮT

 Netherton Syndrome (NS) là hội chứng hiếm gặp, di

truyền lặn trên nhiễm sắc thể thường. Các nghiên cứu

trước đây đã xác định đột biến gen SPINK5 (serine

protease inhibitor Kazal type-5), gen mã hóa chất ức

chế serine protease gọi là LEKTI, là nguyên nhân gây

ra NS. Tại Việt Nam chưa thấy các tài liệu báo cáo hội

chứng này với các bằng chứng di truyền. Chúng tôi

trình bày trường hợp một trẻ sơ sinh chẩn đoán NS có

đột biến ở gen SPINK5 là c.1426delT, p.Phe476fs báo

cáo lần đầu ở Việt nam cũng như chưa được nêu trong

dữ liệu gen NS của thư viện y học quốc gia Mỹ, mở ra

hướng nghiên cứu tiếp theo về các bệnh da di truyền

tại Việt nam.



GIỚI THIỆU

 Netherton Syndrome là một hội chứng

bệnh di truyền lặn trên nhiễm sắc thể

thường. Bệnh hiếm gặp, với tần suất

khoảng 1/200.000 trẻ sơ sinh. Biểu

hiện bệnh đặc trưng của hội chứng

bệnh bao gồm 3 đặc điểm chính là:

 Vảy cá đỏ da toàn thân bẩm sinh

(congenital ichthyosiform erythroderma);

 Tóc tre (trichorrhexis invaginata hay

bamboo hair);

 Bệnh cơ địa dị ứng có IgE tăng.



GIỚI THIỆU

 Các nghiên cứu trước đây đã xác

định đột biến gen SPINK5 (serine

protease inhibitor, Kazal type-5),

gen mã hóa chất ức chế serine

protease được gọi là LEKTI trên

nhiễm sắc thể thường số 5, là

nguyên nhân gây ra NS ở bệnh

nhân [1, 2].

 Báo cáo: trường hợp trẻ sơ sinh bị

NS, và xác định được điểm đột

biến mới ở gen SPINK5.



CA BỆNH
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LÂM SÀNG

 Khám lâm sàng: Bệnh nhi nhập

viện với các biểu hiện: Toàn thân

da đỏ, căng bóng và mỏng. Trên

nền da đỏ có từng đám vảy da

bong tróc, có nhiều chỗ vảy da tập

trung liên kết với nhau thành mảng

lớn khó bong. Vảy dày, kết thành

mảng nhiều nhất ở vùng đầu và

mặt, có màu vàng xám bẩn. Mắt

khó mở, lộn mi nhẹ, niêm mạc mắt

đỏ. Lỗ tai phủ đầy vảy da khô

cứng thành mảng. Da niêm vùng

sinh dục đỏ mọng. Môi và Niêm

mạc miệng bình thường, da đầu

cũng có vảy dày, tóc khô cứng,

nhiều chỗ bết lại với nhau, tóc mọc

xuyên qua vảy.



LÂM SÀNG

 Toàn thân: quấy khóc, sốt cao 39,50C, M: 146l/p; thở

42l/p, bé bú được nhưng yếu. Các cơ quan khác

chưa phát hiện gì đặc biệt. Cân nặng khi vào viện là

2,5kg (giảm cân so với khi sinh – 0.3kg).

 Các thông tin khác: Cả bố và mẹ đều là dân tộc thiểu

số Jrai, ở cùng 1 xã nhưng không rõ có quan hệ

huyết thống.



CẬN LÂM SÀNG

 Xét nghiệm cận Lâm sàng

 Huyết học: 

 Bạch cầu: 30,7 x 10^9/L: NE 34.6%; LY 24.1%; Mo 15.8%; Eo 25% 

(bt 0-6%); Ba 0.5%.

 HC: 3.51 x 10^12/L

 TC: 15.3 x 10^9/L

 Sinh hóa: ure 3.3mmol/L; cre 41µmol/L; AST: 21U/L; ALT: 25 U/L; 

điện giải: Na+ 135; K+ 5; CL- 101; 

 Chẩn đoán: Nghĩ tới các bệnh rối loạn quá trình sừng hóa

thượng bì:

 Vảy cá bẩm sinh (vảy cá đỏ da toàn thân; vảy cá dạng vảy lá…)

 Bệnh rối loạn sừng hóa (Keratinization disorders)

 Hội chứng Netherton



CA BỆNH

 Bệnh nhân được hội chẩn Bệnh viện, Với các hướng chẩn đoán

trên, chúng tôi ưu tiên phân tích các gen TGM1, KRT10 và

SPINK5 tương ứng với nhóm bệnh này [3].

 Người nhà từ chối lấy mẫu sinh thiết da (vì trẻ quá nhỏ), sau tư

vấn, đồng ý làm xét nghiệm DNA chẩn đoán di truyền. Bệnh nhi

và bố mẹ: lấy 2ml máu toàn phần. Mẫu DNA được li trích từ máu

toàn phần. Phản ứng PCR được thiết lập khuếch đại các vùng

đích cho tất cả các gen chức năng (exon) thuộc các gen nói trên.

 Trình tự nucleotide được phân tích theo nguyên tắc Sanger sử

dụng TaqMan probe, trên thiết bị 3500 ABI. Trình tự chuẩn đăng

ký tại GeneBank (NCBI Reference Sequence) được sử dụng để

so sánh là NM_000359.3 cho gen TGM1; NM_000421.4 cho gen

KRT10 và NM_001127698.1 cho gen SPINK5 .



CA BỆNH

 Các trình tự trên gen TGM1 và KRT10 không tìm thấy đột biến so với trình tự

chuẩn được so sánh.

 Tìm thấy một đột biến lệch khung đồng hợp tử (xảy ra trên cả 2 alelles), tại vị trí

Nucleic 1426 trên exon 15 của gen SPINK5, là kiểu đột biến xóa 1 nucleic

Thymine, gây đột biến lệch khung tại acide amin Phenin (c.1426delT ;

p.Phe476fs) xảy ra trên mẫu DNA của bệnh nhi.

 Trên mẫu DNA của bố và mẹ cho kết quả tương tự là c.1426delT, p.Phe476fs,

tuy nhiên là đột biến lệch khung dị hợp tử (chỉ xảy ra trên 1 alelle).



BÀN LUẬN

 Từ kết quả phân tích trình tự gen nói trên, bệnh

nhân được chẩn đoán là một ca mắc hội chứng

Netherton.

 Phân tích di truyền cho thấy bố và mẹ của bệnh nhi

là người mang gen bệnh, có chứa đột biến trên

SPINK5, dạng dị hợp và không biểu hiện bệnh. Mặc

dù trường hợp này 2 bố mẹ không rõ quan hệ huyết

thống nhưng dường như đồng bào thiểu số thường

có tục kết hôn cận huyết và ở đây cả 2 bố mẹ đều có

gen đột biến này. Bệnh nhi đã "thừa hưởng" từ cả bố

và mẹ hai chuỗi DNA có mang đột biến và biểu hiện

bệnh.

 Một nghiên cứu thống kê khảo sát trên 144 gia đình

bệnh nhân NS cho thấy có 80 các đột biến khác

nhau xảy ra ở vùng intron cũng như exon, đã xác

định được đột biến 172 đồng hợp hoặc dị hợp [1].



BÀN LUẬN

 Ngoài ra các công bố trên dữ liệu

NCBI (National Center for

Biotechnology Information, U.S.

National Library of Medicine) về hội

chứng NS và gen SPINK5, có đến 148

vị trí đột biến xảy ra trên SPINK5 gây

nên NS [4]. Trong số 148 đột biến

được công bố từ trước đến nay chưa

thấy vị trí c.1426delT, p.Phe476fs

được công bố. Như vậy trường hợp

này là ca bệnh NS được phát hiện có

đột biến c.1426delT, p.Phe476fs trên

gen SPINK5 chưa được công bố trên

NCBI.



BÀN LUẬN

 6 tháng sau, khi bệnh nhân quay lại để tái

khám, da toàn thân vẫn rất đỏ, còn bong

nhiều vảy, nhưng một số nơi có biểu hiện

tổn thương viêm da dạng viêm da cơ địa.

 NS thường có biểu hiện tổn thương viêm

da cơ địa dị ứng với nồng độ IgE cao [5].

Bệnh nhân này tuy không được xét

nghiệm định lượng IgE tuy nhiên trên các

mẫu xét nghiệm huyết học đều cho thấy

tình trạng bạch cầu Eo tăng rất cao, thể

hiện một tình trạng đáp ứng dị ứng thường

thấy trên cơ địa dị ứng.



BÀN LUẬN

 Bệnh nhi dường như không lớn, tăng cân rất

ít. Đặc biệt là tóc đã rụng rất nhiều, còn lại

rất thưa và ngắn, sợi tóc mảnh, dễ gãy,

 Hình ảnh sợi tóc soi dưới KHV quang học

cho hình ảnh điển hình của hình ảnh tóc tre

“Bamboo hair” [6,7]. 

 Bệnh nhân được tiếp tục điều trị bằng tư

vấn chăm sóc và dinh dưỡng, dùng dưỡng

ẩm bảo vệ da, mỡ kháng sinh + corticoid và

chăm sóc theo dõi tại nhà. (Tuy nhiên rất

tiếc đến tháng thứ 8 thì bé mất – bé không

được người nhà đưa đến bệnh viện).



KẾT LUẬN

 Đây là một trường hợp bệnh rối loạn Keratin hóa biểu hiện ở trẻ

sơ sinh với các triệu chứng lâm sàng ban đầu chưa điển hình, sau

đó đã được chẩn đoán xác định là hội chứng Netherton với bằng

chứng sinh học phân tử là đột biến trên gen SPINK5 vị trí

c.1426delT, p.Phe476fs. Là trường hợp NS đầu tiên được chẩn

đoán xác định có bằng chứng sinh học phân tử rõ ràng báo cáo

 Hơn nữa: với đột biến điểm c.1426delT, p.Phe476fs lệch khung

đồng hợp tử này cũng chưa thấy báo cáo, công bố, hoặc đăng ký

vào nguồn dữ liệu đột biến gen SKINK5 trong hội chứng Netherton

(thư viện y khoa quốc gia Mỹ NCBI).



KẾT LUẬN

 Đây Là cơ sở để chúng tôi triển khai nghiên cứu phân tử về

một số bệnh da do gen và di truyền tại Việt nam. (Vảy cá, rối

loạn sừng hóa, dị sừng, dày sừng…)

 Ngoài ra, Vấn đề xác định kiểu đột biến di truyền nhằm chẩn

đoán một cách chính xác với bằng chứng phân tử thuyết

phục, còn là cơ sở dữ liệu khoa học để tư vấn xét nghiệm

tiền sinh, tiền hôn nhân cho những người có quan hệ huyết

thống (đặc biệt ở đồng bào dân tộc thiểu số thường kết hôn

cận huyết) để hạn chế khả năng sinh ra những cá thể mang

đột biến di truyền có biểu hiện bệnh, mà những trường hợp

nặng sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.


