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ĐỊNH NGHĨA 

Thalassemnia: Là một nhóm bệnh thiếu máu 
bẩm sinh do khiếm khuyết tổng hợp số lượng 1 
hoặc nhiều chuỗi globin. Bệnh được gọi tên 
theo chuỗi globin bị khiếm khuyết 

Bệnh hemoglobin: Khiếm khuyết di truyền về 
cấu trúc của chuỗi globin do đột biến làm thay 
thế hoặc mất những axit amin 

 



Phân bố bệnh thalassemia 



Source: Arceci R. Pediatric hematology. 3rd ed 2006 

Phân bố bệnh ß thalassemia 



MCV < 80 fl 

TỔNG HỢP Hb 
Hb: 4 chuỗi globin và heme, khác nhau bởi các chuỗi globin 



Nguyên nhân di truyền 

 

MCV < 80 fl 
•Bệnh của chuỗi alpha 
độc lập với chuỗi beta 
•Có thể bị cùng lúc  
β- thalassemia 
•Có thể kết hợp 
thalassemia với bệnh 
hemoglobin: 

β- thalassemia/HbE 
- thalassemia/HbCS 

 
 

TỔNG HỢP Hb 



Mỗi  chuỗi globin được sự kiểm soát di truyền khác nhau 

α –thalassaemia ảnh hưởng đến tổng hợp chuỗi α 

β –thalassaemia ảnh hưởng đến tổng hợp chuỗi β 



β-Thalassaemia 

 Giảm hoặc thiếu tổng hợp chuỗi β  của HbA  

 Tổng hợp chuỗi β 

 Hb-A 

 Chuỗi γ và δ 

Hb-A = α2β2 



 Dựa trên khả năng của sự tổng hợp 

chuỗi β: 

• β gene – có thể tổng hợp số lượng bình 

thường chuỗi β 

• β+ gene – có thể tổng hợp số lượng 

chuỗi  β nhưng bị giảm 

• β0 gene – không thể tổng hợp số lượng 

chuỗi β 



• β-thalassaemia major (thể nặng) 

– Đột biến của các gen β β0-gene  không có HbA 
 tăng HbA2 và HbF 

– genotype – β0β0 

• β-thalassaemia intermedia (thể trung gian) 

– ↑HbA2 

– ↑HbF 

– ↓HbA 

– Genotype β+ β+ hoặc β0 β 

• β-thalassaemia minor (thể nhẹ) 

– ↑HbA2 

– HbA bình thường 

– HbF bình thường 

 



HbE 

 - Đột biến điểm (G ->A) tại codon 26 của gene chuỗi  thay 
thế glutamic acid bằng lysine 

 - Hb bất thường phổ biến nhất ở South East Asia, tần suất 
carrier > 50% ở một số vùng 

 

  

 



PATHOPHYSIOLOGY 



Sinh lý bệnh của β-Thalassaemia 

Đột biến các loại của gene chuỗi β-gene 

Mất toàn bộ hoặc một phần chuỗi β 

Giảm HbA 

Tổng hợp chuỗi α vẫn bình thường 

 Chuỗi tự do dư thừa α – không ổn dịnh và kết tủa trong 
các normoblasts  dưới dạng các thể vùi không tan  

Tổn thương màng tế bào & ảnh hưởng tổng hợp DNA  

apoptosis, nghĩa là sinh hồng cầu không hiệu quả  



70-80% normoblasts tủy xương sẽ diễn ra quá trình 

apoptosis 

Hồng cầu mang các thể vùi sẽ bị lách bắt giữ 

và tiêu hủy  



Giảm hoặc không có tổng hợp HbA ↓MCHC & 
MCH nhược sắc và hồng cầu nhỏ  

Bình 

thường 

Thalassaemia 



Reticulocytes bị chết ngay từ trong tủy xương  

Sản xuất không đủ + Sinh hồng cầu không hiệu 

quả  + Tán huyếtThiếu máu 



↑tán huyết↑ nhu cầu của chức năng thực bào 

 tăng sinh các thực bào Gan lách to 

Bù trừ thiếu máu bằng cách tạo máu ngoài tủy 

ở gan, lách  Gan lách to 



↑Tổng hợp hồng cầutủy xương dãn rộng & vỏ 

xương sọ mỏng vẻ mặt Thalassaemia 



SINH LÝ BỆNH 



PATHOPHYSIOLOGY 



α-Thassaemia 

Mất hoặc giảm tổng hợp chuỗi α do mất 

gene α 



Distribution of -thalassemia 

Source: Arceci R. Pediatric hematology. 3rd ed 2006 

Phân bố bệnh α - thalassemia 



SINH LÝ BỆNH α-Thalassaemia 

• Người bình thường HbA, HbA2 và HbF cần 

chuỗi α để thành lập  

• 4 gene của chuỗi α, mỗi cặp nằm trên NST 16, 

tương ứng genotype α,α/α,α. 

• Trong α-thalassaemia, mất các gene α giảm 

hoặc không tổng hợp chuỗi α tùy theo số lượng 

gen α bị thiếu 



• ↓tổng hợp chuỗi α chuỗi γ ở bào thai & β tự 
do ở các trẻ 6 tháng, và tiếp tục sau đó 

• Kết hợp 4γ và 4β  Hb Bart (4γ ) và HbH (4β) 



Các thể loại α-Thalassaemia 

• Silent carrier 
– Thiếu 1 α-gene 

– Genotype α-/αα 

– Không triệu chứng 

– Không có hồng cầu bất thường  

• α-Thalasaemia trait 
– Thiếu 2 α-gene 

– Genotype --/αα, α-/α- 

– Không triệu chứng, nhẹ hoặc không thiếu máu  

– Bất thường hồng cầu mức độ tối thiểu 



• Bệnh Hb H 
– Thiếu 3 α-genes 

– Genotype --/- α 

– 75% giảm sản xuất chuỗi α 

– 25% tổng hợp chuỗi α số lượng nhỏ HbF, HbA, 
& HbA2 

– Thai nhi có thể sống  

– Thiếu máu 

– Bất thường hồng cầu nặng  

• Phù nhau thai  
– Thiếu tất cả các α-gene 

– Genotype --/-- 

– Không có chuỗi α 

– Chỉ có Hb Bart (γ4) (ái lực cáo đv O2 và không thể 
phân ly O2 cho mô) 



Special Cases: Thalassemia 

• Hb Constant Spring 

• Chuỗi  kéo dài thêm 31 amino acids 

•  --/cs  

• Có thể đi kèm -Thalassemia 



XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN 

• Hb– giảm 

• WBC – Neutrophilic leucocytosis hoặc bình 

thường 

• RBC– giảm nặng 

• MCV, MCH, MCHC – giảm 

• Reticulocyte count – tăng 



• RBC   
– Kích thước, hình dạng thay đổi đáng kể, HC nhỏ, HC 

bia, basophilic stippling, mảnh vỡ hoặc  
schistocytosis, HC nhân  

XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN 



Thalassaemia slides 



ĐIỆN DI Hb 



ĐIỆN DI Hb 



ĐIỆN DI Hb 



HbE 

ĐIỆN DI Hb 



HbE 



Loãng xương, xương sọ có bờ bàn chải 

X quang 



CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH 

Sinh thiết nhau: 10 tuần Chọc tế bào nước ối: 15-19 tuần Khảo sát máu thai: > 20 tuần 



Bảng phân loại các thể bệnh Thalassemia 
phổ biến tại Việt nam 

THỂ BỆNH LÂM SÀNG XÉT NGHIỆM XỬ TRÍ 

 Thalassemia 

 (thể ẩn) 

Không thiếu máu  hay thiếu 

máu nhẹ 

MCV <78fl 

MCH <28pg 

HbA bt, Hb A2 <3,5% 

Không cần điều trị 

 Thalassemia  

(thể Hb H) 

Thiếu máu trung bình hay 

nhẹ 

Gan lách to 

Biến dạng xương ít 

MCV <78fl 

MCH <28pg 

HbA ↓, Hb A2 <3,5% 

Hb H dương tính 

Tùy diễn tiến 



Bảng phân loại các thể bệnh Thalassemia 
phổ biến tại Việt nam 

THỂ BỆNH LÂM SÀNG XÉT NGHIỆM XỬ TRÍ 

 Thalassemia  

(thể ẩn, dị hợp 

tử)  

Không triệu chứng 

Thiếu máu nhẹ  

Hb >10g/dL 

MCV <78fl 

MCH <28pg 

Hb A2 >3,5 % hoặc 

Hb F >2 - 5 % 

Không cần truyền 

máu 

 Thalassemia 

(thể trung gian) 

Thiếu máu từ nhẹ đến 

trung bình 

Hb 7-10g/dL Tùy diễn tiến 

 Thalassemia 

(nặng, đồng hợp 

tử) 

Thiếu máu sớm nặng 

Gan lách to nhiều 

 Biến dạng xương  nặng 

Hb <7g/dL 

HC nhỏ, nhược sắc, HC  đa sắc, 

HC bia, HC nhân  

Hb F >20-80 % 

Cần truyền máu 

 Thalassemia 

/Hb E  

Thiếu máu trung bình đến 

nặng 

Gan lách to 

Biến dạng xương mức độ 

trung bình  

Hb <10g/dL 

HC nhỏ, nhược sắc, HC  đa sắc, 

HC bia, HC nhân  

Hb A  <80 % 

Hb F >20-80 %, Hb A2/E >8 % 

Cần truyền máu 



Special Cases: Thalassemia 

 
DI TRUYỀN 



Transmission of  ß thalassemia 

   If a carrier (thalassemia minor) 
marries a non-carrier, on average 
half of their children will be carriers, 
but none will develop thalassemia 
major. 

 

 



Transmission ß of thalassemia- Cont 

However if two carriers marry, in 
each pregnancy there is a 25% 
chance of a non-carrier child,  a 50% 
chance of a carrier child 
(thalassemia minor), and a 25% 
chance of a child with thalassemia 
major. 

 



An example of  inheritance: 
a carrier married to a normal person 

Source: Emirates Thalassemia Society 

http://www.thalassemia.org.ae/html/en/pics/2.htm


An example of  inheritance- Cont: 
marriage between two carriers 

Source: Emirates Thalassemia Society 
 

http://www.thalassemia.org.ae/html/en/pics/4.htm


An example of  inheritance- Cont: 
marriage between two carriers 



Transmission of   thalassemia DI TRUYỀN α-THALASSEMIA 



Transmission of   thalassemia DI TRUYỀN α-THALASSEMIA 



Transmission of   thalassemia DI TRUYỀN α-THALASSEMIA 



Special Cases: Thalassemia 
• Truyền máu 

• Thải sắt 

 Khi ferritin máu  > 1000ng/ml, hay sau truyền máu 10-20 lần.  

• Điều trị hỗ trợ 

• Cắt lách khi có chỉ định 

 Chỉ định trong những trường hợp:  

 Lách to quá rốn (độ IV)  VÀ 

 Truyền HCL >250ml /kg /năm  mới duy trì Hb ở ngưỡng an toàn 
(Hb>9-10g/dL)  HOẶC: 

 Thời gian giữa hai lần truyền ≤ 2 tuần, hay khối lượng truyền tăng 
150% so với trước đây. 

 Trẻ trên 6 tuổi (để giảm nguy cơ nhiễm trùng). 

• Chủng ngừa 

 

ĐIỀU TRỊ 



Special Cases: Thalassemia 
• Truyền máu 

Chỉ định bệnh nhân thalassemia truyền máu lần đầu khi: 

 Tiêu chuẩn lâm sàng: Chậm phát triển, có thể có biến dạng mặt, 
gan lách to, xạm da VÀ 

 Tiêu chuẩn cận lâm sàng: Hb < 7g/dL (sau khi loại trừ nguyên nhân 
khác như thiếu sắt và nhiễm trùng kèm theo) VÀ  

 Xét nghiệm chẩn đoán xác định thalassemia thể nặng.  

 Chỉ định truyền máu thường qui khi Hct < 25% hay Hb < 8g/dL.  

 Khoảng cách truyền máu khoảng 4 - 6 tuần tùy theo mức độ  tán 
huyết của bệnh nhân, duy trì Hb ở ngưỡng 9,5 - 11g/dL sau truyền  

 

ĐIỀU TRỊ 



Special Cases: Thalassemia 

• Chủng ngừa 

 viêm gan siêu vi B, Streptococcus pneumonia, 
Nesseria meningitidis.  

 Nhất là chủng Streptococcus  pneumonia cần 
thực hiện từ 2-4 tuần trước cắt lách và lập lại 
sau mỗi 5 năm. 

 

ĐIỀU TRỊ 



XIN CÁM ƠN 

 


