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Giới thiệu về SCID Compass  
(La bàn Hội chứng miễn dịch kết 

hợp nghiêm trọng) 
SCID Compass cung cấp tài liệu giáo dục, cơ hội tiếp cận mạng lưới gia đình và vận động chính 
sách ở cấp quốc gia, với mục tiêu cải thiện kết quả điều trị cho trẻ em sinh ra mắc hội chứng SCID. 
 
SCID là một loại bệnh rối loạn di truyền mà trẻ được sinh ra không có hệ miễn dịch chức năng. 
Hệ miễn dịch này không có khả năng bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi các tác nhân gây nhiễm trùng. Do đó, 
trẻ sơ sinh mắc hội chứng SCID sẽ bị bệnh dai dẳng tái phát và đe dọa đến tính mạng. 
 
SCID Compass cung cấp thông tin về chẩn đoán, chữa trị, và hỗ trợ bệnh SCID qua trang thông tin 
điện tử: www.scidcompass.org, cũng như các tài liệu in, và đường liên kết đến các cộng đồng SCID 
qua thông tin truyền thông và danh sách thư tín. 
 
Với vai trò là chương trình của Quỹ Suy giảm Miễn dịch, SCID Compass nhận tài trợ dưới hình thức 
một khoản trợ cấp liên bang của Cục Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế (HRSA), một cơ quan trực 
thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS). 
 
Cục Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế (HRSA) khuyến cáo: Dự án này được Cục Quản lý Tài nguyên Và 
Dịch vụ Y tế (HRSA) trực thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) hỗ trợ như một phần của giải thưởng 
trị giá 2,97 triệu đô la với 0% được tài trợ từ các nguồn phi chính phủ. Nội dung chương trình là của 
(các) tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm chính thức hay là sự xác nhận của HRSA, HHS 
hoặc Chính phủ Hoa Kỳ 

http://www.scidcompass.org/


Mục lục 
HÀNH TRÌNH CÙNG SCID 

 

Hiểu về SCID 4 

Tìm hiểu các phương án điều trị 8 

Vượt qua thời gian nằm viện 11 

Đối mặt sau điều trị 16 

Trở về nhà 18 

Lập kế hoạch cho tương lai 20 

CÁC NGUỒN THAM KHẢO KHÁC 

Hướng dẫn lập kế hoạch cho gia đình 22 

Tờ thông tin 25 

Sổ tay dành cho bệnh nhân và gia đình 31 

Hướng dẫn cấy ghép tế bào gốc (HSCT) 38 



 
 
 
 

GIAI ĐOẠN NÀO 
TRONG HÀNH 
TRÌNH VỚI SCID? 

 
Biết rằng đứa con mới sinh mắc bệnh suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng, hay mắc hội 
chứng SCID, có thể gây choáng váng và khiến quý vị cảm thấy lo lắng. Cảm thấy bối rối và lo sợ 
về kết quả chẩn đoán là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, SCID chắc chắn không phải là một 
loại bệnh lý mà quý vị đã từng nghe thấy, và không ai từng muốn con mình mắc phải. 
 
Lưu ý: Quý vị không đơn độc. Những gia đình khác có con mắc SCID, cùng với SCID Compass, 
hiện diện ở đây ủng hộ quý vị. Thông qua các nhóm và các nguồn hỗ trợ, SCID Compass có thể 
kết nối quý vị với những gia đình đó giúp quý vị nhận được hỗ trợ về mặt tinh thần và thông 
tin từ những ai đã và đang trên hành trình này. 
 
Hãy để chúng tôi chia sẻ với quý vị: SCID là gì và làm thế nào quý vị có thể tiếp tục tiến lên 
giành sự chăm sóc tốt nhất cho con mình. 



HIỂU VỀ SCID 

 

SCID là gì? 
SCID là một tật bệnh mà trẻ sơ sinh không có 
hệ thống miễn dịch hoạt động bình thường. 
Hệ thống miễn dịch được hình thành từ các 
tế bào chống lại nhiễm trùng và bảo vệ trẻ 
khỏi bệnh tật. Trẻ sơ sinh mắc hội chứng 
SCID không có được sự bảo vệ này. 
 
Tất cả trẻ sơ sinh mắc SCID đều có chung vấn 
đề là sinh ra không có tế bào T hoặc có quá ít 
tế bào T. Nghĩa là số lượng tế bào T bình 
thường trong cơ thể trẻ sơ sinh cực kỳ thấp 
hoặc hoàn toàn không được tạo ra. 
 
Tế bào T rất cần thiết cho hệ thống miễn dịch 
hoạt động bình thường. Nếu trẻ sơ sinh bị 
cảm lạnh hoặc viêm nhiễm khác, trẻ không 
có khả năng chống nhiễm trùng như hầu hết 
những người khác. Cảm lạnh có thể trở nên 
tồi tệ hơn và đe dọa đến tính mạng của trẻ. 
 
Bác sĩ đã chẩn đoán trẻ sơ sinh mắc SCID qua 
khám sàng lọc trẻ sơ sinh và các xét nghiệm 
bổ sung. Khám sàng lọc sơ sinh cho bác sĩ 
thấy rằng các tế bào T chịu trách nhiệm 
chống nhiễm trùng ở trẻ rất thấp. 
 
SCID là bệnh hiếm. Khoảng 1/58.000 trẻ em 
được chẩn đoán mắc bệnh SCID mỗi năm. 
Khoảng 76 trường hợp mắc SCID được chẩn 
đoán ở Hoa Kỳ hàng năm. 
 
SCID có thể ảnh hưởng đến bất kỳ trẻ sơ sinh 
nào, bất kể chủng tộc, giới tính, sắc tộc hay 

 
 

 
hoàn cảnh kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bệnh phổ 
biến hơn ở một số cộng đồng nhất định, chẳng 
hạn như Quốc gia Navajo và các cộng đồng 
người Amish và người Mennonite. 
 
Mặc dù trẻ sơ sinh mắc SCID có thể nhìn khỏe 
mạnh khi sinh ra nhưng trẻ vô cùng dễ tổn 
thương trước sự tấn công của các loại vi trùng. 
Nếu trẻ tiếp xúc với vi-rút, vi khuẩn hoặc nấm, 
trẻ chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh trong khi phải 
nỗ lực chống nhiễm trùng do chưa có một hệ 
thống miễn dịch. Nhiễm trùng ở trẻ em mắc 
SCID có thể gây tử vong. 

 



HIỂU VỀ SCID 

 

Nguyên nhân gây ra SCID? 
Một đứa trẻ sinh ra bị suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng không có hệ thống miễn 
dịch hoạt động bình thường. Hệ thống miễn dịch được hình thành từ các tế bào trong cơ thể 
nhằm bảo vệ một người khỏi bệnh tật. Trẻ sơ sinh mắc hội chứng SCID không có được sự 
bảo vệ này. 

 
Mặc dù trẻ sơ sinh mắc SCID có thể nhìn khỏe mạnh khi sinh ra nhưng trẻ vô cùng dễ tổn 
thương trước sự tấn công của các loại vi trùng. Nếu trẻ tiếp xúc với vi-rút, vi khuẩn hoặc nấm, 
thì trẻ có thể sẽ nhiễm bệnh trong khi cố gắng chống lại sự lây nhiễm khi chưa có hệ thống 
miễn dịch hoàn chỉnh. Nhiễm trùng sẽ đe dọa tính mạng của trẻ mắc SCID. 

 
Nguyên nhân của hầu hết các trường hợp mắc SCID là do lỗi trong gen di truyền từ cha mẹ 
sang con cái. Gen được tìm thấy trong tế bào và đóng vai trò như là chỉ thị tạo ra tất cả các bộ 
phận khác nhau trong cơ thể chúng ta. Ví dụ, có rất nhiều gen tham gia vào cấu tạo tim hay 
não. Nhiều gen cần thiết cho một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. 

 
Một bộ phận của hệ thống miễn dịch được tạo ra từ tế bào T, tế bào B, và tế bào tiêu diệt tự 
nhiên (NK), chúng đều là tế bào bạch huyết. Mỗi loại tế bào giúp chống nhiễm trùng theo một 
cách thức đặc biệt. Nhưng nếu không có tế bào T, chúng ta không thể sống sót. Tế bào T cực 
kỳ cần thiết cho hệ thống miễn dịch chống nhiễm trùng. Số lượng tế bào T vô cùng thấp hoặc 
thiếu tế bào T là nguyên nhân của SCID. 

 
Cần có một vài gen khác nhau để tạo ra một tế bào T. Khiếm khuyết của một trong những 
tế bào này có thể gây ra SCID. Thỉnh thoảng, các loại SCID khác nhau được đặt tên dựa trên 
loại gen bị lỗi. Ví dụ, ở bệnh lý SCID thiếu hụt ADA, loại gen lỗi là ADA, hay còn gọi là gen 
adenosine deaminase. 

 
Đôi lúc, SCID được phân loại dựa trên số lượng bạch cầu, đặc biệt là số lượng tế bào T, B và 
NK. Ví dụ, SCID với số lượng tế bào T và B thấp nhưng số lượng tế bào NK bình thường, sẽ 
được viết hay mô tả như loại bệnh lý SCID kiểu hình T-B-NK+ (hoặc tế bào T âm tính, tế bào B 
âm tính, tế bào NK dương tính). 

 
Bất kể loại tế bào nào bị lỗi, hoặc nếu tế bào NK hay tế bào B có mặt hay vắng mặt, tất cả các 
dạng SCID đều có lượng tế bào T cực kỳ thấp hoặc không có tế bào T bình thường. Việc xét 
nghiệm sàng lọc trẻ sơ sinh để nhận diện trẻ mắc SCID sẽ giúp phát hiện ra lượng tế bào T 
thấp hay không có tế bào T. Đó là lý do vì sao xét nghiệm này có thể lựa ra tất cả các loại bệnh 
lý SCID, bất kể loại gen nào bị lỗi. 



HIỂU VỀ SCID 

 
CÁC LOẠI SCID 
Có hơn 20 loại bệnh lý SCID khác nhau, và mỗi loại được xác định bằng loại gen bị tác động. Loại 
SCID liên kết X là dạng phổ biến nhất, và thường chỉ ảnh hưởng đến bé trai. Loại SCID sẽ cho 
biết phương pháp điều trị, vì thế, điều quan trọng là cần biết chính xác chẩn đoán bệnh của trẻ. 
Các loại SCID bao gồm: 

• SCID liên kết X • SCID thiếu hụt Coronin-1A 
• SCID thiếu hụt ADA • SCID thiếu hụt CD 45 
• SCID thiếu hụt RAG-1 và RAG-2 • SCID thiếu hụt DNA ligase 4 
• SCID đột biến gen IL7R • SCID thiếu hụt DNA ligase 4 
• SCID đột biến gen DCLRE1C, hoặc Artemis • SCID thiếu hụt LAT 
• SCID thiếu hụt JAK3 • SCID rối loạn RD 
• SCID thiếu hụt thành phần phức hợp CD3 • SCID thiếu hụt Cernunnos-XLF 

 

Tại sao cách ly lại quan trọng? 
Vì trẻ sơ sinh không có cách nào để chống vi trùng, cha mẹ và bác sĩ phải hợp tác để trẻ được 
sống trong môi trường càng ít vi trùng càng tốt cho đến khi được điều trị. Biện pháp để giảm 
thiểu vi trùng trẻ phải tiếp xúc là hạn chế số lượng người đến thăm trẻ. Biện pháp này gọi là 
cách ly. Thực hiện cách ly ở nhà hoặc ở bệnh viện. Mục tiêu là ngăn trẻ tiếp xúc với vi trùng - 
chúng có thể khiến trẻ nhiễm bệnh. 

 
Dưới đây là một số quy định nhằm ngăn lây nhiễm bệnh trong giai đoạn quan trọng này: 
• Trẻ không được tiêm vắc-xin sống. 
• Truyền máu cần được chiếu xạ. 
• Mẹ của trẻ phải thực hiện xét nghiệm CMV trước khi cho con bú. 
• Phải tuân thủ các yêu cầu về cách ly và hạn chế lần viếng thăm. 
• Tuân thủ nghiêm quy trình rửa tay. 
• Trẻ cực kỳ nhạy cảm với bệnh truyền nhiễm, vì vậy bất cứ ai bị bệnh không được đến 

thăm trẻ. Ví dụ, bệnh đậu mùa có thể gây tử vong cho trẻ mắc SCID. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÌM HIỂU CÁC 
PHƯƠNG ÁN 
ĐIỀU TRỊ 

 
Một bước thiết yếu trong hành trình chữa trị bệnh SCID của gia đình là tìm kiếm phương pháp 
điều trị phù hợp. Chẩn đoán và điều trị sớm là rất quan trọng để cứu sống trẻ với chẩn đoán 
mắc SCID. 
 
Trẻ sơ sinh được điều trị trong vài tháng đầu đời có cơ hội phục hồi thành công cao hơn. Nếu 
trẻ được chẩn đoán và điều trị sớm, trước khi bị nhiễm trùng nặng, thì tỷ lệ sống lâu dài là hơn 
90%. Với những điều trị sớm, hầu hết trẻ mắc SCID sẽ có khả năng phát triển hệ miễn dịch 
hoạt động của chính mình. 
 
Quá trình điều trị tốt nhất cho trẻ mắc SCID phụ thuộc vào một vài yếu tố bao gồm loại SCID, 
sức khỏe của trẻ và khuyến nghị của bác sĩ. Hầu hết trẻ sơ sinh mắc SCID được điều trị bằng 
phương pháp cấy ghép tế bào gốc (HSCT), còn được gọi là ghép tủy xương (BMT). Một phương 
án điều trị đầy triển vọng khác nhưng ít phổ biến hơn là liệu pháp gen, hiện nay đang trong 
giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Phương pháp điều trị thứ ba là liệu pháp thay thế enzyme, chỉ 
có thể được áp dụng cho trẻ mắc SCID thiếu hụt ADA và là phương pháp điều trị tạm thời cho 
đến khi trẻ được tiến hành cấy ghép tế bào gốc hoặc điều trị bằng liệu pháp gen. 



PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRỊ 
 

Phương án cấy ghép tế bào gốc (HSCT): Tổng quan 
Phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho bệnh SCID hiện nay là cấy ghép tế bào gốc (HSCT), còn được 
gọi là ghép tủy xương (BMT). Trong phương án cấy ghép tế bào gốc (HSCT), bác sĩ lấy tế bào tạo 
máu khỏe mạnh từ người hiến tặng và cấy ghép chúng vào trẻ sơ sinh. Tế bào tạo máu sinh sôi và 
cung cấp cho trẻ hệ miễn dịch. 
 
Phương pháp cấy ghép tế bào gốc là một quy trình kỹ thuật y tế gồm nhiều bước, đòi hỏi thời 
gian nằm viện kéo dài hàng tháng. Tại bệnh viện, trẻ được tiến hành một vài xét nghiệm và các 
thủ tục khác để sẵn sàng cho cấy ghép tế bào gốc. Quan trọng là bác sĩ phải xác định ai là người 
phù hợp nhất hiến tế bào tạo máu để cấy ghép cho trẻ. Cần tăng thêm liều lượng thuốc cho trẻ 
để giảm nguy cơ nhiễm trùng và tăng khả năng thành công cho điều trị. 
 
Khi trẻ nhận tế bào tủy xương, quy trình tương tự như truyền máu và chỉ mất vài giờ thực hiện. 
Sau khi cấy ghép tế bào gốc, bác sĩ giám sát hệ thống miễn dịch của trẻ trong nhiều tháng để xác 
định cấy ghép tế bào gốc này đã thành công hay không. Với phương pháp HSTC, có thể xuất hiện 
một số biến chứng và đôi khi cần phải lặp lại quy trình cấy ghép tế bào gốc này. 
 
Kế hoạch sức khỏe có thể quy định trung tâm cấy ghép nào quý vị sử dụng để tiến hành cấy ghép 
tế bào gốc hoặc quý vị có thể tự lựa chọn nơi quý vị muốn thực hiện quy trình này. 
 
Liệu pháp gen: Tổng quan 
Không giống như phương pháp HSCT - có thể được sử dụng để điều trị tất cả các loại bệnh lý 
SCID, liệu pháp gen được thiết kế để điều trị một gen cụ thể và được thực hiện điều trị chỉ cho các 
loại SCID cụ thể, bao gồm SCID liên kết X, SCID thiếu hụt ADA và SCID thiếu hụt Artemis. Thêm 
vào đó, liệu pháp gen vẫn đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng và chưa phải là phương 
pháp điều trị được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận. Trong thử 
nghiệm lâm sàng, bác sĩ vẫn đang thử nghiệm làm cách nào tốt nhất để hoàn thiện phương pháp 
điều trị. Mục đích là liệu pháp gen sẽ được chấp thuận sử dụng thường xuyên trong điều trị. 
 
Trong liệu pháp gen, bác sĩ lấy các tế bào gốc có bản sao bị lỗi của gen từ trẻ và đưa một bản sao 
gen được chỉnh sửa vào các tế bào đó. Tiếp theo, các tế bào đó được đưa trở lại cơ thể của trẻ. 
Những tế bào mang gen được chỉnh sửa sinh ra các bản sao của chính mình và tạo ra một hệ 
thống miễn dịch trong cơ thể trẻ sơ sinh. 
 
Hiện nay, có một vài thử nghiệm lâm sàng đang được thực hiện tại các bệnh viện nhi trên cả nước 
Hoa Kỳ và tại các Viện Y tế Quốc gia (NIH). Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại 
https://clinicaltrials.gov/. Gia đình của những trẻ chọn liệu pháp gen phải đăng ký tham gia thử 
nghiệm lâm sàng. 

https://clinicaltrials.gov/


PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRỊ 
 

Điều hòa trước điều trị: Tổng quan 
Điều hòa trước điều trị áp dụng cho trẻ trước khi tiến hành cấy ghép tế bào gốc (HSCT) hoặc 
liệu pháp gen. Điều hòa nghĩa là con của quý vị có thể được điều trị bằng liệu pháp hóa chất 
và/ hoặc các loại thuốc khác để chuẩn bị cho trẻ nhận các tế bào gốc mới. Mục đích là nhằm 
tăng cơ hội cho trẻ có kết quả điều trị thành công. 
 
Điều hòa có thể làm giảm thiểu nguy cơ biến chứng điều trị tiềm tàng và cải thiện kết quả sức 
khỏe ngắn hạn và dài hạn của trẻ. Điều hòa có thể giảm tác hại của những biến chứng có thể 
xảy ra: 

 

• Từ chối cấy ghép: Hệ thống miễn dịch của trẻ, ngay cả khi nó không làm việc hiệu quả, 
có thể nhận ra các tế bào gốc mới này khác biệt và tiêu diệt chúng. 

• Không tạo ra được các tế bào gốc mới cho cấy ghép: Các tế bào gốc mới có thể không 
tìm thấy nơi để bám vào tủy xương của trẻ và do đó, không tạo ra các loại tế bào miễn 
dịch khác nhau cần thiết cho một hệ thống miễn dịch hoàn chỉnh. 

• Cấy ghép một phần tế bào gốc mới: Các tế bào gốc mới có thể cấy ghép và bắt đầu hoạt 
động để tạo ra các tế bào T với sự trợ giúp của tuyến ức, nhưng không thành công cấy 
ghép vào xương, nơi tạo ra các tế bào B. Nếu điều này xảy ra, trẻ có thể vẫn cần liệu pháp 
thay thế kháng thể (Ig) suốt đời, thuốc kháng sinh hoặc phương pháp trị liệu liên tục khác 
để hỗ trợ hệ thống miễn dịch. 

 

Liệu pháp thay thế enzyme: Tổng quan 
Với những trẻ mắc bệnh SCID thiếu hụt ADA, hiện đã có liệu pháp thay thế enzyme, hay còn gọi 
là PEG-ADA. Những trẻ mắc bệnh SCID thiếu hụt ADA không có một loại enzyme quan trọng hỗ 
trợ chức năng hoạt động của hệ thống miễn dịch. Trong liệu pháp PEG-ADA, trẻ được tiêm bắp 
ít nhất hàng tuần một loại thuốc có chứa enzyme bị thiếu, tên là adenosine deaminase, hoặc 
còn gọi là ADA. Những mũi tiêm này cho phép hệ thống miễn dịch hoạt động. 
 
Áp dụng liệu pháp PEG-ADA là một bước tạm thời quan trọng trong điều trị những bệnh nhân 
mắc SCID thiếu hụt ADA, mặc dù họ có kế hoạch sớm được điều trị lâu dài hơn như phương 
pháp cấy ghép tế bào gốc. Lý do là dù áp dụng liệu pháp PEG-ADA trong ngắn hạn nhưng cũng 
có thể làm giảm nhanh chóng mức độ chất độc tích tụ trong cơ thể khi không có enzyme ADA. 
Những chất độc này tiêu diệt tế bào bạch huyết, bao gồm tế bào T, và gây ra bệnh SCID. 
 
Cho trẻ điều trị bằng liệu pháp PEG-ADA trước khi cấy ghép tế bào gốc sẽ làm tăng số lượng tế 
bào T trong cơ thể trẻ, do đó trẻ sẽ ít bị nhiễm trùng hơn cho đến khi được điều trị dứt điểm. 

https://primaryimmune.org/scid-compass/complications-hsct
https://scidcompass.org/understanding-scid
https://scidcompass.org/scid-overview


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VƯỢT QUA THỜI 
GIAN NẰM VIỆN 

 
 
 

Lời khuyên trong thời gian nằm viện 
Điều trị SCID thường yêu cầu thời gian nằm viện có thể kéo dài vài tháng hoặc lâu hơn. Trong 
suốt thời gian này, trẻ phải được cách ly. Cách ly là cần thiết để giảm thiểu sự lây lan của vi trùng 
và giảm khả năng nhiễm trùng. 

Có nhiều phương thức giúp gia đình bệnh nhân có thể tận dụng tối đa thời gian ở bệnh viện và 
cố gắng hết sức để giảm bớt căng thẳng. Sau đây là một vài lời khuyên cho thời gian nằm viện. 

• Nghỉ ngơi ngay tại phòng. Cân nhắc việc tập thể dục, đi dạo bên ngoài, thiền định hoặc đến 
thăm trẻ cùng với các thành viên trong gia đình để giảm bớt căng thẳng. 

• Ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc. 
• Giữ một cuốn sổ để ghi lại tình trạng của trẻ, thông tin y tế và bất kỳ câu hỏi nào với nhân 

viên y tế. 
• Ghi lại cảm xúc cá nhân trong nhật ký hàng ngày. 
• Cùng thực hiện công việc hàng ngày với trẻ. Các hoạt động có thể bao gồm cho ăn, chơi, 

đọc sách và thời gian nằm sấp. 
• Gặp gỡ nhân viên xã hội của bệnh viện, hoặc điều phối viên cấy ghép tủy xương, để thảo 

luận về các chủ đề như hỗ trợ tài chính, vấn đề việc làm và nhà ở tạm thời. 



LƯU TRÚ TẠI BỆNH VIỆN 
 

Hỗ trợ 
Sự cách ly về thể chất cũng có thể dẫn đến sự cô lập về tình cảm vì không cho phép khách 
viếng thăm vào phòng của trẻ. Chỉ những người chăm sóc chính, như cha mẹ, mới được phép 
ra vào phòng của trẻ. Cân nhắc thực hiện các bước sau để duy trì sức khỏe tinh thần. 

• Thông qua SCID Compass, tìm đến các nhóm hỗ trợ và các buổi cung cấp thông tin trực 
tuyến; Gặp gỡ các phụ huynh khác quan tâm đến SCID qua tổ chức Angels for Life, truy 
cập tại www.scidangelsforlife.org. 

• Gặp gỡ chuyên gia sức khỏe tâm thần được đào tạo trong lĩnh vực chấn thương hoặc tìm 
kiếm hỗ trợ từ nhân viên xã hội của bệnh viện. 

• Tranh thủ sự hỗ trợ của ông bà hoặc bạn bè của gia đình đưa đón và giúp đỡ trông nom 
những đứa trẻ khác ở nhà trong các hoạt động sau giờ học. 

Thêm vào đó, cho các thành viên trong gia đình và bạn bè biết rằng việc chăm sóc trẻ được 
chẩn đoán mắc hội chứng SCID có thể là một nhiệm vụ quá sức. Cha mẹ của những trẻ sơ sinh 
mới có kết quả chẩn đoán có thể hướng dẫn gia đình và bạn bè truy cập vào trang điện tử của 
SCID Compass để tìm hiểu thêm thông tin. 

Dưới đây là những điểm chính mà cha mẹ có thể truyền đạt cho người khác hiểu tại sao trẻ 
phải được cách ly. 

• SCID là một tình trạng bệnh lý đe dọa đến tính mạng do trẻ không có hệ thống miễn dịch. 
• Mặc dù hiện tại trẻ không bị bệnh, nhưng bất kỳ loại nhiễm trùng nào mà trẻ mắc phải 

đều có thể gây tử vong. 
• Chỉ có cha mẹ và nhân viên của bệnh viện mới được phép tiếp xúc với trẻ để giảm thiểu 

số lượng vi trùng mang vào phòng của trẻ. 
• Việc điều trị cho trẻ để trẻ có được một hệ thống miễn dịch mới có thể kéo dài nhiều 

tháng. Sau điều trị, khi trẻ sản sinh ra hệ miễn dịch của riêng mình, người trong gia đình 
và bạn bè mới có thể đến thăm. 

http://www.scidangelsforlife.org/


LƯU TRÚ TẠI BỆNH VIỆN

Tư vấn 
Cha mẹ và người chăm sóc phải hỗ trợ trẻ và lên tiếng nếu có thắc mắc về dịch vụ chăm sóc 
của trẻ. Sau đây là danh sách những điều cần nhớ khi đàm phán với chuyên gia chăm sóc 
sức khỏe sẽ tiếp xúc với trẻ. 

• Đặt câu hỏi cho bác sĩ. Mang theo sổ tay và bút đến các cuộc hẹn để ghi chú, và ghi lại
những câu hỏi có thể nảy sinh sau này.

• Yêu cầu được lưu trú tại khu vực của bệnh viện có cách ly tốt nhất cho trẻ. Trẻ sơ sinh nên
được ở trong một phòng đơn.

• Đảm bảo rằng chuyên gia chăm sóc sức khỏe vào phòng phải tuân theo biện pháp y tế phù
hợp với quy định bác sĩ phụ trách đã hướng dẫn. Bao gồm rửa và khử trùng tay, đeo khẩu
trang, găng tay và áo choàng.

• Phải quyết đoán. Hầu hết nhân viên chăm sóc sức khỏe, bao gồm bác sĩ, hoan nghênh các
câu hỏi và xem cha mẹ và người chăm sóc như một phần của đội ngũ chăm sóc sức khỏe.

Cha mẹ cũng nên duy trì một cặp tài liệu hoặc các hình thức khác để lưu trữ 
hồ sơ y tế. Những hồ sơ này, bao gồm kết quả xét nghiệm, tờ thông tin và bản 
sao thủ tục y tế, cho phép nhân viên y tế trong tương lai cũng như nhân viên 

trường học dễ dàng truy cập thông tin về tình trạng sức khỏe của trẻ. 
Các phần của tập hồ sơ y tế có thể bao gồm thông tin về công việc thực hiện 
tại phòng thí nghiệm, quá trình nhập viện, bác sĩ chuyên khoa, báo cáo bệnh 
lý, chụp X-quang, đơn đặt hàng kháng thể (Ig) tiêm tĩnh mạch và số lần thăm 

khám tại phòng cấp cứu. 



BÍ QUYẾT TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN 

Những điều được coi là bình thường 
Cha mẹ của trẻ mắc SCID sẽ trải qua những thời điểm căng thẳng cực độ.  Cách ly trước, trong 
và sau khi điều trị tại bệnh viện; quan ngại về vi trùng; lo lắng hàng ngày về sức khỏe và sự 
phục hồi của trẻ - tất cả những yếu tố này có thể gây ra những tác động tiêu cực lâu dài đến 
cha mẹ. Nhưng quý vị không phải trải nghiệm hành trình đó một mình. Hãy tìm một bác sĩ trị 
liệu được đào tạo về chấn thương giúp quý vị kiểm soát áp lực cảm xúc và tìm hiểu chẩn đoán 
dựa trên các triệu chứng. 

Buồn khổ là bình thường và tiên đoán được khi chăm sóc một đứa trẻ mắc SCID. Tìm kiếm sự 
giúp đỡ nếu quý vị cần có thêm sự hỗ trợ không bao giờ là xấu. Dưới đây là một số cảm xúc 
mà bác sĩ trị liệu có thể giúp bạn vượt qua. 

• Cảm thấy sợ hãi hoặc bất an 
• Cảm thấy quá cảnh giác về sức khỏe của trẻ 
• Cảm thấy không thể thư giãn hoặc căng thẳng 
• Cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi 
• Khó tập trung vào việc khác 
• Cảm nhận một sự hỗn độn về cảm xúc thay đổi từng ngày hoặc thậm chí từng khoảnh khắc 
• Cảm thấy không được kết nối với gia đình và bạn bè 
• Cảm thấy căng thẳng với người thân 

Dấu hiệu đáng lo ngại 
Những điều sau đây có thể cho thấy cần được trợ giúp ngay lập tức và/hoặc hỗ trợ chuyên sâu hơn: 

• Tâm trạng chán nản, cảm thấy buồn chán hầu hết thời gian, gần như mỗi ngày 
• Mất hứng thú với những thứ mà quý vị quan tâm trước đây 
• Cảm thấy cáu kỉnh hoặc bồn chồn hầu hết thời gian 
• Cảm thấy tuyệt vọng hoặc bất lực 
• Cảm giác tội lỗi, cô đơn hoặc cô lập quá mức 
• Khó ngủ hoặc khó ăn 
• Không có khả năng hoàn thành công việc tự chăm sóc bản thân hàng ngày 
• Suy nghĩ về việc tự hại bản thân hoặc ai khác 
• Bất đồng với người thân 
• Thường cãi vã với gia đình và bạn bè 



BÍ QUYẾT TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN 
 

Duy trì sức khỏe tâm thần 

• Yêu cầu đội ngũ y tế giới thiệu cho quý vị một bác tâm lý học nhi khoa hoặc bác sĩ tâm lý học 
sức khỏe. Các bác sĩ chuyên khoa này thường có kinh nghiệm làm việc với trẻ em và phụ 
huynh, những người đang phải đương đầu với bệnh tật sang chấn kéo dài và/hoặc đe dọa 
tính mạng. 

• Cân nhắc tới trị liệu cá nhân, tư vấn hôn nhân, và trị liệu cho cả gia đình nếu quý vị có con 
đủ tuổi cùng tham gia. 

• Đặc biệt nếu quý vị đang trải qua các triệu chứng căng thẳng sang chấn, bao gồm gặp ác 
mộng hoặc ký ức không mong muốn, sự né tránh, phản ứng mạnh, lo lắng hoặc tâm trạng 
chán nản, quý vị có thể tìm sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm trị liệu cho các cá 
nhân bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). 

• Gọi cho công ty bảo hiểm và yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần bao 
gồm diện bảo hiểm của quý vị. Hãy nhớ hỏi phúc lợi nào được hưởng và dịch vụ nào được 
đài thọ hoặc không được đài thọ. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp, việc thanh toán 
hóa đơn có thể được thực hiện thông qua bảo hiểm và chẩn đoán y tế của con của quý vị. 

• Hỏi ý kiến bác sĩ y tế chính (PMD) về giới thiệu các liệu pháp. Nếu thích hợp, quý vị cũng có 
thể hỏi PMD của mình về các loại thuốc giúp giải tỏa tâm trạng hoặc lo lắng. Họ có thể giới 
thiệu cho quý vị bác sĩ tâm thần, chuyên gia điều trị sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Rất bình 
thường nếu cha mẹ của những trẻ có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nhận hỗ trợ sức 
khỏe tâm thần với mục đích kiểm soát tình trạng suy kiệt của bản thân. 

• Hỗ trợ xã hội: Nhờ bạn bè và gia đình giúp đỡ. Hãy thành thật với điều quý vị cần và không 
cần, và không nên cảm thấy là quý vị phải gọi lại cuộc gọi lỡ hay trả lời tin nhắn ngay lập tức. 

 

Tư vấn về di truyền 
Những gia đình có trẻ mắc SCID có thể quyết định đi gặp chuyên gia về di truyền. Chuyên gia về 
di truyền có thể giúp gia đình hiểu các bệnh di truyền như SCID ảnh hưởng như thế nào đến 
cuộc sống. 

Chuyên gia về di truyền có thể cung cấp thông tin về loại SCID được chẩn đoán ở trẻ, tuy nhiên 
họ cũng có thể hướng dẫn phụ huynh 
lên các phương án lập kế hoạch cho gia đình. Chuyên gia về di truyền giữ vai trò quan trọng 
trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ cân nhắc đưa ra các quyết định xây dựng gia đình. 



ĐỐI MẶT VỚI 
SAU ĐIỀU TRỊ 

Phục hồi sau cấy ghép tế bào gốc gồm một loạt các cột mốc mà em bé phải đạt được sau 
nhiều tuần. Bác sĩ đo lường việc sản xuất các loại tế bào miễn dịch khác nhau để tạo ra một hệ 
thống miễn dịch khỏe mạnh. 

Không phải tất cả mà chỉ một số bệnh nhân có thể trải qua tác dụng phụ hoặc biến chứng do cấy 
ghép tế bào gốc. Bao gồm: 

Nhiễm trùng 
Trẻ có thể bị nhiễm trùng khi đang cấy ghép hoặc sau khi cấy ghép. Điều hòa cho trẻ bằng liệu 
pháp hóa trị hoặc các loại thuốc khác sẽ làm suy yếu hơn hệ thống miễn dịch của trẻ, khiến trẻ 
dễ bị nhiễm trùng hơn. 

Bác sĩ điều trị cho trẻ bằng thuốc kháng sinh dự phòng trước, trong và sau khi cấy ghép. Trẻ mất 
vài tuần để sản xuất đủ số lượng bạch cầu chống nhiễm trùng, vì vậy, đôi khi bác sĩ tiêm cho trẻ 
để kích thích sản xuất bạch cầu. Liệu pháp thay thế kháng thể hay liệu pháp thay thế Ig cũng 
được đề xuất trong quá trình cấy ghép giúp ngăn ngừa nhiễm trùng. 



 

SAU ĐIỀU TRỊ 
 

Tác dụng phụ của điều hòa 
Trước khi trẻ được cấy ghép tế bào, trong một số trường hợp, trẻ được dùng thuốc, bao gồm 
cả hóa trị, trong một quy trình được gọi là điều hòa. Thỉnh thoảng, trẻ phát triển biến chứng 
do quy trình điều hòa. Một số biến chứng xảy ra trong ngắn hạn, trong khi những biến chứng 
khác có thể kéo dài. 
 
Trong ngắn hạn, các loại thuốc hóa trị ảnh hưởng đến các mô, bao gồm mô trong miệng, cổ 
họng và đường ruột. Trẻ bị đau ở những vùng đó, dẫn đến cơn đau, chảy nước dãi, buồn nôn, 
nôn mửa và tiêu chảy. 
 
Vì quá trình hóa trị có thể gây phồng rộp nghiêm trọng trong miệng, khiến trẻ không muốn ăn. 
Nếu trẻ không chịu bú bình, thì tạm thời cần một ống dẫn thức ăn qua đường mũi hoặc nhận 
dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Ống này đi qua mũi của trẻ và sữa công thức qua ống đó 
vào dạ dày của trẻ. 
 
Các loại thuốc hóa trị cũng có thể tiêu diệt mọi tế bào trong tủy xương, khiến trẻ dễ bị nhiễm 
trùng. Trẻ có thể bị thiếu máu và gặp các vấn đề về xuất huyết. 
 
Những biến chứng lâu dài có thể có do thuốc hóa trị, bao gồm gây tổn hại cho các cơ quan 
thiết yếu như não, phổi, thận và gan. Đôi lúc, các biến chứng có khả năng phục hồi khi dùng 
thuốc. Các biến chứng lâu dài khác bao gồm giảm khả năng sinh sản và tăng nguy cơ ung thư. 
 
Cấy ghép thất bại 
Sau khi cấy ghép, bác sĩ kiểm tra máu của trẻ thường xuyên để xem các tế bào của hệ thống 
miễn dịch được hiến tặng có đang phát triển và phân chia hay không. Thỉnh thoảng, các tế bào 
mới đó không sống sót được trong cơ thể trẻ. Biến chứng này được coi là cấy ghép thất bại. 
Bác sĩ thường lặp lại việc cấy ghép, đôi khi tiến hành điều hòa cho trẻ trước để cải thiện khả 
năng cấy ghép thành công trong lần cấy ghép thứ hai. 
 
Bệnh mảnh ghép chống ký chủ (GVHD) 
Sau khi cấy ghép, đứa trẻ có thể phát triển bệnh mảnh ghép chống ký chủ hay còn gọi là 
GVHD. Bệnh mảnh ghép chống ký chủ xuất hiện khi các tế bào trong hệ thống miễn dịch từ 
người hiến tặng, hay "mảnh ghép" tấn công trẻ, "hay vật chủ." Lý do là các tế bào T mới từ 
người hiến tặng coi các cơ quan và mô hiện có ở trẻ là “ngoại lai.” Sự tấn công diễn ra trên da, 
đường tiêu hóa, màng nhầy và một số cơ quan khác như gan và phổi. Tình trạng bệnh lý này 
có thể chữa trị bằng steroid và các thuốc khác. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRỞ VỀ NHÀ 

Một khi bác sĩ đồng ý cho quý vị ra viện về nhà, đó là thời gian vừa vui mừng vừa lo sợ. Trước 
khi rời viện, phải đảm bảo quý vị biết rõ chăm sóc bệnh nhân cần những gì. 
 
Rời bệnh viện có thể là thời gian đáng sợ nhất trong hành trình này, bởi vì việc chăm sóc trẻ 
giờ hoàn toàn phụ thuộc vào quý vị. Đó là viễn cảnh mà một số cha mẹ cảm thấy nản lòng khi 
xem xét tình trạng sức khỏe yếu ớt của con mình. 
 
Chuẩn bị sẵn một kế hoạch nếu quý vị phải quay trở lại bệnh viện trong trường hợp khẩn cấp 
và đảm bảo tham gia tất cả các buổi hẹn tái khám trong kế hoạch với bác sĩ. Bên cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên giám sát sức khỏe của trẻ sau điều trị để đảm bảo rằng hệ 
thống miễn dịch của trẻ phát triển khỏe mạnh và không có tác dụng phụ từ điều trị. 



 

TRỞ VỀ NHÀ 
Trước khi mang trẻ về nhà, dọn dẹp nhà 
cửa bằng cách khử trùng các bề mặt, 
quét bụi và hút bụi. Con của quý vị vẫn 
còn dễ tổn thương trước sự tấn công của 
vi khuẩn, vi-rút và nấm. 
 
Bên cạnh việc dọn dẹp, một biện pháp 
quan trọng khác giúp trẻ khỏe mạnh là 
rửa tay. Rửa tay kỹ lưỡng trong ít nhất 20 
giây mỗi lần bằng nước ấm trước khi 
chạm vào trẻ là biện pháp tốt nhất ngăn 
ngừa sự lây lan của vi trùng. Quý vị cũng 
có thể sử dụng nước sát khuẩn để khử 
trùng tay trước khi chạm vào trẻ. 
 
Thêm một số lời khuyên dưới đây  
trong thời gian trẻ được cách ly sau  
điều trị ở nhà: 

 
 
 

• Không cho phép khách viếng thăm đến nhà, ngoài những người sống ở đó. 
• Không đưa trẻ mắc SCID ra khỏi nhà đến bất kỳ địa điểm công cộng khép kín nào như nhà 

thờ, khu mua sắm hoặc nhà trẻ, cho đến khi được phép của bác sĩ. 
• Anh chị em không được phép chạm vào trẻ. Nếu anh chị em đi nhà trẻ, hoặc trường tôn 

giáo hay trường học, thì việc mang mầm bệnh vào nhà là mối đe dọa lớn nhất đối với  
đứa trẻ. 

• Cách ly người bệnh, dù chỉ bị cảm lạnh, khỏi trẻ. 
• Thông báo cho nhà trường nơi anh chị em theo học rằng chúng có người anh/chị/em 

không có hệ miễn dịch và nhà trường phải liên lạc ngay với phụ huynh nếu có bất kỳ đợt 
bùng phát bệnh truyền nhiễm nào ở trường. 

• Chuyển thú cưng đi nơi khác, nếu có thể. 
• Giữ nhà cửa sạch sẽ bằng cách lau các bề mặt với nước sát khuẩn. 

 
CÂU HỎI 
DÀNH CHO BÁC SĨ 

 
Trước khi ra viện, đảm bảo quý vị biết 
chăm sóc bệnh nhân cần những thứ gì 
và đặt câu hỏi khi còn thắc mắc. 

• Yêu cầu dùng loại thuốc nào, liều lượng 
và tần suất sử dụng chúng như thế nào? 

• Tác dụng phụ của thuốc là gì? 
• Triệu chứng và dấu hiệu nào khiến quý vị 

lo lắng? 
• Khi nào nên liên lạc với bác sĩ, và lựa 

chọn nào là tốt nhất để liên lạc: trong và 
sau giờ làm việc của bác sĩ? 

Hãy kiểm tra với người quản lý trường hợp 
hoặc nhân viên xã hội của trẻ trước khi 
xuất viện vì người này có thể có những lời 
khuyên và nguồn hỗ trợ hữu ích. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LẬP KẾ HOẠCH 
CHO TƯƠNG LAI 

Chăm sóc trẻ mắc bệnh SCID là một trải nghiệm đầy thách thức. Nó có thể khiến bạn mệt mỏi 
và căng thẳng, nhưng cũng có thể khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. SCID là một hành trình và 
hành trình đó đòi hỏi quý vị phải đồng hành từng ngày một, nên chào đón niềm vui từ những 
thành tựu nhỏ và có mặt trong từng khoảnh khắc với con. 
 
Việc theo dõi các buổi hẹn khám bệnh và đánh giá y tế định kỳ, dài hạn là điều thiết yếu đối với 
sức khỏe của trẻ. Trẻ có thể phát triển một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và hoạt động bình 
thường sau khi điều trị. Hoặc hệ thống miễn dịch của trẻ vẫn có thể bị tổn hại sau đó, cần 
được điều trị bằng globulin miễn dịch thường xuyên. 
 
Trẻ cũng có thể cần các biện pháp can thiệp trong giáo dục, bắt đầu từ những năm trẻ mới 
biết đi và tiếp tục đến hết cấp tiểu học và trung học. Nỗ lực phối hợp các dịch vụ cho con càng 
sớm càng tốt sẽ giúp trẻ chuyển sang môi trường học tập và giúp trẻ có một nền tảng vững 
chắc cho giáo dục sau này. 



 

LẬP KẾ HOẠCH CHO TƯƠNG LAI 
Can thiệp sớm 
Vì trẻ sẽ phải nằm viện và cách ly ở nhà trong một thời gian dài nên trẻ có thể chậm phát triển 
các kỹ năng, ví dụ như kỹ năng nói và kỹ năng vận động, hoặc có thể bị rối loạn nhận thức, như 
chứng rối loạn giảm chú ý (ADD). Ngoài ra, một số loại SCID có thể gây ra các khuyết tật. Ví dụ 
bệnh SCID thiếu hụt ADA có liên quan đến khuyết thính. Hỏi bác sĩ xem con của quý vị có được 
hưởng các dịch vụ can thiệp sớm như liệu pháp ngôn ngữ, liệu pháp vận động và vật lý trị liệu 
hay không. 
 
Ngoài các liệu pháp tư nhân, học khu nơi quý vị đang sinh sống có thể cung cấp các chương trình 
can thiệp sớm mà con quý vị có thể đủ tiêu chuẩn. Các chương trình này - được biết đến như Tìm 
trẻ (Child Find), Khởi đầu tươi sáng (Bright Beginnings), hoặc Kết nối Trẻ sơ sinh và Trẻ mới biết 
đi (Infant and Toddler Connection) - sẽ cung cấp các nguồn lực để trợ giúp trẻ bị chậm phát triển. 
 
Trường học 
Khi trẻ bắt đầu chương trình giáo dục công lập hoặc tư thục, chính sách 504 (Plan 504) hoặc 
Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) sẽ chi trả cho chúng. Gặp gỡ các viên chức nhà trường 
để xác định kế hoạch nào phù hợp với trẻ. 
 
Chương trình IEP là một văn bản pháp luật được phát triển cho từng học sinh học ở trường công 
ở Hoa Kỳ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Chương trình IEP được tạo ra thông qua một nhóm (các) 
phụ huynh và nhân viên của học khu, những người hiểu biết về đứa trẻ. 
 
Không phải tất cả trẻ em đều cần giáo dục chuyên biệt, nhưng với trường hợp trẻ mắc SCID thì 
Chương trình 504 có thể là phù hợp. Chương trình 504 yêu cầu nhà trường cung cấp những tiện 
nghi đặc biệt để giữ cho trẻ khỏe mạnh. Tiện nghi bao gồm thông tin liên lạc với phụ huynh nếu 
có đợt bùng phát dịch bệnh như cúm hoặc thủy đậu tại trường học, hoặc xóa bỏ hình phạt cho 
những ngày trẻ vắng mặt vì lý do y tế. Ttheo yêu cầu của chương trình, cần có một bảng hiệu 
thích hợp dành cho trẻ mắc SCID, có thể là "Khiếm khuyết sức khỏe khác." 
 

Tư vấn về di truyền 
Những gia đình có trẻ mắc SCID có thể quyết định đi gặp chuyên gia về di truyền. Chuyên gia về 
di truyền có thể giúp gia đình hiểu các bệnh di truyền như SCID ảnh hưởng như thế nào đến 
cuộc sống. 
 
Chuyên gia về di truyền có thể cung cấp thông tin về loại SCID được chẩn đoán ở trẻ nhưng họ 
cũng hướng dẫn phụ huynh đưa ra các phương án lập kế hoạch cho gia đình. Chuyên gia về di 
truyền giữ vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ cân nhắc đưa ra các 
quyết định xây dựng gia đình. 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn lập kế 
hoạch cho gia đình 



Nhận con nuôi 

Hãy cân nhắc: 

Cân nhắc hình thức 
nhận con nuôi phù 
hợp với nhu cầu và sở 
thích của gia đình 

Luôn có sự chuẩn bị 
cho những khoảng thời 
gian chờ đợi khác nhau 
trong suốt quá trình 

Thụ tinh trong ống nghiệm 

Hãy cân nhắc: 

Liên hệ với công ty 
bảo hiểm xem dịch vụ 
nào được bảo hiểm 
thanh toán 

Tìm kiếm phòng khám 
sản khoa đáp ứng nhu 
cầu riêng của quý vị 

Thụ thai tự nhiên 

Hãy cân nhắc: 

Trao đổi với chuyên gia 
tư vấn về di truyền về các 
phương án xét nghiệm di 
truyền tiền sản 

Theo dõi kết quả sàng 
lọc trẻ sơ sinh ngay sau 
khi sinh 

Lập kế hoạch cho gia đình: 
Cân nhắc cho tương lai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vượt qua hành trình của trẻ mắc SCID có thể rất nặng nề và căng 
thẳng với nhiều quyết định và trải nghiệm sẽ làm thay đổi cuộc 
sống. Mặc dù hành trình của trẻ mắc SCID là suốt đời, nhưng quý 
vị hãy sẵn sàng cân nhắc bước tiếp theo cho gia đình mình. 

Hãy nhớ rằng, quyết định có con của quý vị là một lựa chọn riêng 
tư và mang tính cá nhân, điều quan trọng là nhận ra rằng tương 
lai có thể sẽ khác với hiện tại mới. Cho dù cuối cùng quý vị chọn 
điều gì - đó là sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân và gia đình. 
 
Các phương án khác nhau lập kế hoạch  
cho gia đình 
Hiện nay có nhiều phương thức khác nhau để cân nhắc cho gia đình. Quý vị có thể đang trong giai đoạn đầu suy nghĩ 
xem sẽ xây dựng gia đình ra sao sau khi có con mắc SCID, hoặc quý vị có thể đang cân nhắc không sinh thêm con nữa. 
Bất kể quý vị quyết định điều gì, quan trọng là phải tham vấn đội ngũ y bác sĩ về bước tiếp theo mà quý vị sẽ cần thực 
hiện dựa trên điều kiện sức khỏe riêng của bản thân và gia đình. Dưới đây là các phương án mà quý vị có thể chọn lựa 
sau khi cân nhắc và đánh giá các lợi ích và rủi ro. 

 

 

 
Hãy cân 
nhắc: 

• Thảo luận với y bác sĩ về biện pháp phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe theo 
khuyến nghị (ví dụ: cách ly) cho trẻ mắc SCID 

• Chú ý đến sức khỏe tinh thần của bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần 
• Cân nhắc về chi phí tài chính liên quan đến mỗi phương án 

 
 

Gia đình hoàn chỉnh 

Quyết định không sinh 
thêm con là một lựa chọn 
có thể là tốt nhất cho  
gia đình. 

Hãy cân nhắc: 

Thảo luận với y bác  
sĩ về phương án  
tránh thai 

Xây dựng hệ thống hỗ 
trợ với các gia đình có 
con mắc SCID 

Có nhiều lộ trình khác nhau để cân nhắc cho gia đình sau khi có 
một đứa con mắc hội chứng suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm 

trọng (SCID). Cho dù quý vị quyết định xây dựng gia đình của mình 
hay không, quyết định tốt nhất là quyết định của chính quý vị. Sử 

dụng nguồn tài liệu này sẽ giúp quý vị suy nghĩ thấu đáo về các 
phương án lập kế hoạch cho gia đình khác nhau và cân nhắc đặc 

biệt sau khi sinh ra đứa con mắc SCID. 
"Không để người khác, những người không biết rõ điều gì đang diễn ra 
trong cuộc sống của quý vị và trong đời sống sức khỏe của quý vị, cản 

trở quý vị suy nghĩ nên hay không nên có con." 
-Bà mẹ 3 con 

 

NHỮNG ĐIỂM CÂN NHẮC CHÍNH 
Để giúp quý vị có buổi thảo luận trao đổi thông tin 
giữa đội ngũ y bác sĩ và gia đình bệnh nhân về việc 
sinh thêm con, điều quan trọng là cần hiểu biết loại 
SCID của con mình và tìm hiểu bản thân hoặc 
vợ/chồng có mang loại tật bệnh di truyền này không. 
• Trẻ mắc loại SCID nào? (Liên kết X, thiếu hụt ADA, 

RAG 1 hay 2, IL7R, ...) 
• Bản thân tôi có phải là người mang mầm bệnh? 
• Vợ/chồng của tôi có phải là người mang mầm bệnh? 



 
 
 

Cuối cùng, những gì quý vị quyết định sẽ dựa trên các giá trị cá nhân và ưu tiên của chính gia đình. Dưới đây là danh 
sách câu hỏi có thể giúp quý vị suy nghĩ thấu đáo về những điều tốt nhất cho gia đình. Ghi lại suy nghĩ và ghi chú vào 
khoảng trống hoặc sử dụng nó như kim chỉ nam khi quý vị trao đổi với vợ/chồng hoặc y bác sĩ. 
 

Quý vị tin đâu là điểm mạnh nhất của gia đình mình? Hãy cân nhắc những phẩm chất hoặc đặc điểm cụ thể khiến 
cho vợ/chồng của quý vị trở nên riêng biệt, con của quý vị là duy nhất, và gia đình của quý vị là một đơn vị độc nhất. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ưu tiên hàng đầu của quý vị dành cho sức khỏe tổng thể và hạnh phúc của gia đình là gì? Xem xét các mối quan hệ 
giữa các cá nhân, tình trạng tài chính, sức khỏe thể chất và tinh thần của quý vị. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Khi cân nhắc những ưu tiên này, quý vị có gì lo lắng hoặc băn khoăn vì chúng liên quan đến các mục tiêu lập kế 
hoạch cho gia đình? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quý vị hình dung gia đình mình sẽ như thế nào trong 5 năm tới? Cân nhắc những bước quý vị có thể thực hiện và 
những hỗ trợ quý vị cần có để đạt được điều đó. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dự án này được Cục Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế (HRSA) thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) hỗ trợ như một phần của giải thưởng trị giá 2,97 triệu đô la với 0% tài trợ từ các nguồn phi 
chính phủ. Phần nội dung là của (các) tác giả và không phải là đại diện cho quan điểm chính thức hay là sự xác nhận của HRSA, HHS hoặc Chính phủ Hoa Kỳ. " 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tờ thông tin 
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SCID là gì? 
Suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID) là 
một nhóm các rối loạn di truyền đặc trưng do thiếu 
hụt hoặc rối loạn chức năng của tế bào bạch huyết T 
và tế bào bạch huyết B. Trẻ sơ sinh mắc SCID có nguy 
cơ bị nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng do nhiễm 
vi khuẩn, vi rút và nấm. Nếu không được chẩn đoán 
kịp thời và điều trị đầy đủ, bệnh nhân SCID có thể tử 
vong. SCID là một căn bệnh hiếm gặp, với tỷ lệ ước 
tính là 1/58.000 ca sinh. 

Nguyên nhân gây ra SCID? 
SCID có thể được di truyền theo kiểu di truyền gen lặn 
liên kết X hoặc di truyền gen lặn trên thể nhiễm sắc thể 
thường. Dạng SCID phổ biến nhất liên quan đến đột 
biến gen IL2RG trên nhiễm sắc thể X và hầu như chỉ xảy 
ra ở nam giới. Một loại SCID phổ biến khác do đột biến 
gen mã hóa adenosine deaminase (ADA). 
Các dạng SCID khác do đột biến gen mã hóa chuỗi 
alpha của thụ thể IL-7R, chất xúc tác (enzyme) Janus 
kinase 3, RAG1 và RAG2, và các đột biến khác, ít phổ 
biến hơn. Một số loại SCID phổ biến hơn trong các 
nhóm người cụ thể, chẳng hạn trong cộng đồng người 
Amish và cộng đồng dân cư người Mỹ bản địa Navajo. 

SCID được xác định như thế nào? 
SCID được xác định bằng xét nghiệm để phát hiện các 
vòng tròn cắt bỏ thụ thể tế bào T (TREC), nhân viên y tế 
sẽ lấy vài giọt máu ở gót chân của bé rồi thấm lên giấy 
thấm để làm xét nghiệm. Trẻ sơ sinh mắc SCID sẽ có số 
lượng TREC thấp hoặc không đáng kể. Sử dụng xét 
nghiệm TREC để xác định các bệnh lý khác, không phải 
là hội chứng SCID nhưng chúng có đặc điểm chung là 
thiếu hụt tế bào T. Kể từ tháng 12 năm 2018, tất cả các 
tiểu bang của Hoa Kỳ đều thực hiện sàng lọc SCID cho 
trẻ sơ sinh. 

Xử lý một ca sàng lọc SCID cho trẻ sơ 
sinh có kết quả bất thường như thế nào? 

• Hãy cho gia đình bệnh nhân biết về kết quả sàng lọc
trẻ sơ sinh (NBS). Nhấn mạnh rằng cần thiết phải xét
nghiệm chẩn đoán để xác định trẻ sơ sinh mắc SCID
hay không. Giải thích rằng trẻ có nguy cơ cao được
chẩn đoán mắc hội chứng suy giảm miễn dịch. Để đề
phòng, gia đình bệnh nhân nên cách ly trẻ.

• Tư vấn với bác sĩ chuyên khoa miễn dịch nhi
khoa, người có thể cung cấp thêm thông tin về
xét nghiệm xác định.

• Không chích ngừa vắc-xin cho trẻ trước khi nhận
được sự đồng ý của bác sĩ chuyên khoa miễn dịch.

• Nhiều người mẹ có thể mang vi-rút cytomegalovirus
(CMV) trong sữa mẹ. Yêu cầu người mẹ dừng cho
con bú và nhấn mạnh rằng người lớn có thể nhiễm
vi-rút CMV trong bất kỳ thời gian nào.

• Khuyến cáo cha mẹ sử dụng nước đun sôi thay
cho nước đóng chai để pha sữa công thức nhằm
đảm bảo trẻ không bị nhiễm khuẩn. Bình bú, bao
gồm cả núm vú, cũng nên luộc sôi. Có thể sử
dụng sữa công thức pha sẵn vì không yêu cầu
phải rửa bình và pha sữa.

• Nếu chẩn đoán SCID được xác nhận, hãy giới
thiệu gia đình bệnh nhân đến gặp bác sĩ chuyên
khoa miễn dịch nhi khoa có kinh nghiệm điều trị
SCID và tư vấn về di truyền.

• Cung cấp thông tin về các dịch vụ xã hội hoặc sức
khỏe tâm thần cho gia đình bệnh nhân.

Suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID): 
Những điều y bác sĩ cần biết 



scidcompass.org

Nghiên cứu 

• Trung tâm Thông tin Sàng lọc Trẻ sơ sinh thuộc Cục Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế
(HRSA Newborn Screening Information Center)

• Quỹ Suy giảm Miễn dịch: Tổng quan về SCID (Immune Deficiency Foundation: SCID Overview)

• Quỹ Suy giảm Miễn dịch: Vòng tròn Cắt bỏ Thụ thể Tế bào T (TREC) và Sàng lọc Trẻ sơ sinh
(Immune Deficiency Foundation: TRECs and Newborn Screening)

• SCID Compass: Số lượng Tế bào T thấp và Sàng lọc TREC (SCID Compass: Low T Cell Counts and
TRECs Screening)

Liên hệ 
scidcompass.org 
scidcompass@primaryimmune.org 

SCID được chữa trị như thế nào? 
Hầu hết trẻ sơ sinh mắc SCID được điều trị bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc (HSCT). Người hiến tặng lý tưởng 
là anh chị em ruột có kháng nguyên bạch cầu người (HLA) trùng khớp hoàn toàn. Nếu không có anh chị em ruột có 
HLA trùng khớp hoàn toàn thì có thể sử dụng của người hiến tặng không cùng huyết thống hoặc cha/mẹ ruột. Liệu 
pháp gen cũng đã được áp dụng thành công trong điều trị một vài loại bệnh SCID, bao gồm hội chứng SCID do thiếu 
hụt ADA, SCID liên kết X, và SCID thiếu hụt Artemis. Hầu hết các liệu pháp gen trong điều trị SCID hiện nay đang trong 
quá trình thử nghiệm lâm sàng. Điều trị bằng các liệu pháp thay thế enzyme và liệu pháp globulin miễn dịch (Ig) (liệu 
pháp kháng thể) đã khả dụng, nhưng chúng không phục hồi hoàn toàn chức năng miễn dịch. Trước khi bệnh nhân 
SCID được điều trị bằng phương pháp (HSCT) hoặc liệu pháp gen, phải thực hiện cách ly và chăm sóc hỗ trợ bằng 
thuốc kháng sinh và thuốc kháng nấm để ngăn ngừa nhiễm trùng. Do những biện pháp phòng ngừa này chỉ là tạm 
thời, trẻ em mắc SCID vẫn phải điều trị bằng phương pháp HSCT hoặc liệu pháp gen để phục hồi chức năng miễn dịch 
bình thường. Bệnh nhân mắc SCID được chẩn đoán sớm và chưa bị nhiễm trùng trước khi điều trị bằng phương pháp 
HSCT hoặc liệu pháp gen, có tỉ lệ sống sót là 95%. 

Tìm thêm thông tin ở đâu? 

Chăm sóc lâm sàng 

• Hiệp hội Điều trị Suy giảm Miễn dịch Nguyên phát: Tham gia vào các Trung tâm Lâm sàng
(PIDTC: Participating Clinical Centers)

• Hướng dẫn về Vắc-xin Rotavirus (Rotavirus Vaccine Guidance)

• Bảng ACT hướng dẫn tìm hiểu về hội chứng SCID của Trường Đại học Di truyền và Hệ gene
Y khoa Hoa Kỳ (ACMG SCID ACT Sheet)

Hỗ trợ cha mẹ 

• Quỹ Thiên thần SCID (SCID Angels Foundation)

• SCID Compass: Tài liệu Thông tin, Mạng lưới Gia đình, và Nguồn lực Hỗ trợ cho Cha mẹ có
Con Sinh ra mắc bệnh SCID (SCID Compass: Informational Materials, Family Networking, and
Advocacy Resources for Parents of Children Born with SCID)

• SCID Compass: Nhóm Hỗ trợ Cha mẹ (SCID Compass: Parent Support Groups)

https://newbornscreening.hrsa.gov/
https://newbornscreening.hrsa.gov/
https://primaryimmune.org/disease/severe-combined-immunodeficiency-and-combined-immunodeficiency
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://scidcompass.org/scid-compass/video/low-t-cell-counts-babies-part-scid-compass-series
https://scidcompass.org/scid-compass/video/low-t-cell-counts-babies-part-scid-compass-series
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7628/severe-combined-immunodeficiency
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7628/severe-combined-immunodeficiency
http://scidcompass.org/
mailto:scidcompass@primaryimmune.org
https://www1.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Participating-Clinical-Centers
https://www1.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Participating-Clinical-Centers
https://primaryimmune.org/sites/default/files/Live%20Rotavirus%20Vaccines.pdf
https://www.acmg.net/PDFLibrary/SCID.pdf
https://www.acmg.net/PDFLibrary/SCID.pdf
http://www.scidangelsforlife.com/
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://scidcompass.org/scid-support-groups


Suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng (SCID): 
Những điều cha mẹ cần biết 

SCID là gì? 
SCID viết tắt cho Suy giảm miễn dịch kết hợp nghiêm trọng. Trẻ 
sơ sinh mắc SCID có ít hoặc không có hệ thống miễn dịch và có 
thể bị ốm nặng do các bệnh thông thường như cảm lạnh hoặc 
cúm. SCID là một loại bệnh di truyền, nghĩa là được truyền từ 
cha mẹ sang con cái qua gen. 

SCID có thể chữa trị được không? 
SCID có thể chữa trị được. Nếu bác sĩ phát hiện SCID sớm 
thì có khả năng chữa trị tốt hơn cho những trẻ mắc SCID. 
Hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị về các xét nghiệm bổ sung 
càng sớm càng tốt. 

Kết quả sàng lọc trẻ sơ sinh có ý nghĩa gì? 
Con của quý vị đã được xét nghiệm sàng lọc trẻ sơ sinh định kỳ 
để kiểm tra những bệnh nghiêm trọng. Kết quả xét nghiệm của 
trẻ cho thấy lượng tế bào miễn dịch thấp - những tế bào này 
có tác dụng chống lại nhiễm trùng. Các xét nghiệm sàng lọc là 
bước đầu tiên và không phải là chẩn đoán. Một kết quả xét 
nghiệm sàng lọc trẻ sơ sinh bất thường không có nghĩa là trẻ 
mắc SCID. Xét nghiệm sàng lọc cũng xác định các tình trạng 
sức khỏe khác liên quan đến hệ thống miễn dịch, nhưng chúng 
thường không nghiêm trọng như SCID. Tuy nhiên, điều quan 
trọng là phải tiến hành xét nghiệm tiếp theo cho trẻ. 

Làm sao để phát hiện ra trẻ sơ sinh 
mắc SCID? 
Con của quý vị cần một xét nghiệm khác để đảm bảo trẻ có 
mắc SCID hoặc một tật bệnh nào khác hay không - loại tật 
bệnh này có thể là nguyên nhân dẫn đến suy giảm hệ thống 
miễn dịch. Nếu các xét nghiệm này khẳng định rằng con của 
quý vị mắc SCID, bác sĩ của trẻ chắc chắn sẽ giúp quý vị kết nối 
với bác sĩ chuyên khoa về SICD. Trẻ sơ sinh mắc SCID cần được 
chăm sóc đặc biệt để em bé càng khỏe mạnh càng tốt. 

Ngay bây giờ, làm sao để giữ cho trẻ an toàn? 
Bởi vì con quý vị có ít hoặc không có khả năng miễn dịch, điều 
quan trọng và đúng đắn nhất cần làm ngay là giữ cho trẻ 
không bị bệnh. 

Giữ trẻ không bị bệnh bằng cách: 

• Cách ly trẻ khỏi những người khác, đặc biệt
những ai đang bị bệnh.

• Rửa tay trước khi chạm vào hoặc tiến gần trẻ.

• Hỏi ý kiến bác sĩ xem cho trẻ bú sữa mẹ có an toàn
không. Vì đôi khi trong sữa của các bà mẹ có một
loại vi-rút được gọi là CMV. Nên dùng nước đun sôi
thay cho nước đóng chai để pha sữa công thức.
Nước đóng chai có thể còn một số vi khuẩn có khả
năng gây hại cho trẻ.

• Hỏi ý kiến bác sĩ có nên tiêm cho trẻ một vài loại vắc-xin
hay không. Không cho trẻ hoặc người khác sống trong
cùng hộ gia đình chích ngừa vắc-xin sống. Vắc-xin sống
mang một phần vi-rút sống đã được làm suy yếu đi. Trẻ
có ít hoặc không có khả năng miễn dịch có thể mắc
bệnh từ vắc-xin sống. Các vắc-xin COVID-19 không phải
là vắc-xin sống.

Tìm hiểu thêm thông tin ở đâu? 
Hãy truy cập scidcompass.org 

“HRSA Acknowledgement/Disclaimer: Dự án này được Cục Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế (HRSA) thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) tài trợ như một phần của giải thưởng trị giá 2,97 triệu đô la với 0% được tài trợ từ 
các nguồn phi chính phủ. Phần nội dung là của (các) tác giả và không phải là đại diện cho quan điểm chính thức hay là sự xác nhận của HRSA, HHS hoặc Chính phủ Hoa Kỳ." 

Liên hệ:

Trẻ sơ sinh có kết quả sàng lọc sơ sinh, nghĩa là trẻ có thể mắc một loại tật bệnh 
được gọi là SCID. Trẻ sơ sinh cần thêm các loại xét nghiệm càng sớm càng tốt để 
khẳng định liệu trẻ có mắc SCID hay không. 

Hãy trao đổi với bác sĩ của trẻ ngay lập tức về xét nghiệm bổ sung. 





Liên hệ:
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