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TÓM TẮT 

Bệnh thiếu betaketothiolase (BKT) là bệnh rối loạn chuyển hoá bẩm sinh (RLCHBS) hiếm gặp 
trên thế giới (> 100 bệnh nhân) nhưng lại hay gặp nhất ở Việt nam (25 bệnh nhân). Mục tiêu: 
1.Mô tả đặc điểm lâm sàng; 2. Đánh giá phát triển thể chất và tinh thần. Đối tượng: 25 BN thiếu 
BKT được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (NHP). Đánh giá phát triển chiều 
cao, cân nặng theo tiêu chuẩn của WHO. Đánh giá phát triển trí tuệ theo test Denver II. Kết quả: 
25 BN sinh ra trong 22 gia đình không cùng huyết thống. 24 bệnh nhân có biểu hiện cơn cấp của 
nhiễm toan chuyển hóa ceton. 2 bệnh nhân được chẩn đoán khi chưa có biểu hiện lâm sàng 
qua sàng lọc. Tuổi khởi phát bệnh trung bình là 13,6 tháng. 23 bệnh nhân được theo dõi từ năm 
2005 đến nay (tuổi từ 16 tháng - 9 tuổi). 2 bệnh nhân tử vong lúc 21 tháng và 5 tuổi. 19 bệnh 
nhân phát triển tinh thần vận động bình thường với test Denver II từ 80% - 100%. 2 bệnh nhân 
có chậm phát triển tinh thần trung bình với test Denver II là 55% và 60%. 21 bệnh nhân còn sống 
có phát triển thể chất trong giới hạn bình thường (- 2SD đến 2 SD). Kết luận: Bệnh có tiên lượng 
tốt, 90% bệnh nhân phát triển tinh thần vận động bình thường và 100% phát triển thể chất tốt.

Từ khoá: Betaketothiolase defi ciency, Mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase defi ciency, T2 
defi ciency.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh thiếu hụt men Mitochondrial acetoacetyl 

- CoA thiolase (T2 hay Acetyl CoA acetyltranferase 

1) hay thường gọi β Ketothiolase là bệnh di 

truyền lặn nhiễm sắc thể thường. Trên thế giới 

bệnh được phát hiện lần đầu vào năm 1971 bởi 

Daum RS (3).

Bệnh được đặc trưng bởi những đợt nhiễm 

toan ceton không có triệu chứng lâm sàng giữa 

các cơn. Bệnh thường xảy ra khi sức khoẻ của cơ 

thể có vấn đề như nhiễm trùng, viêm ruột… hoặc 

ăn quá nhiều protein. Tuổi xuẩt hiện cơn lần đầu 

thường từ 6-24 tháng, nhưng có thể xảy ra muộn 

hơn. Nhiều nghiên cứu không tìm thấy được mối 

quan nào giữa đột biến gen với mức độ nặng, và 

tuổi xuất hiện cơn đầu tiên của bệnh (4). 

Bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn và phòng 

được các cơn cấp tính tái phát nếu được chẩn 

đoán và điều trị kịp thời. 

T2 đóng vai trò trong giáng hoá và tổng hợp 

ceton ở trong tế bào gan, cũng như xúc tác quá 

trình giáng hoá của  2-methylacetoacetyl - CoA 

thành  propionyl CoA và acetyl CoA trong quá 

trình chuyển hoá của isoleucine. Bởi vậy, bệnh 

nhân (BN) thường bài tiết  qua nước tiểu 2-methyl-

3-hydroxybutyrate, 2-methylacetoacetate and 

tiglylglycine (các chất chuyển hoá trung gian của 

isoleucine) (4).

T2 cDNA người dài khoảng 1.5 kb và mã hoá 

tiền chất protein có  427 amino acids, bao gồm 

polypeptide đầu có 33-amino acid. Gen T2 (ký 

hiệu gen: ACAT1) dài khoảng 27 kb, gồm 12 

exons.  Hơn 70 đột biến gen đã được tìm thấy. Nói 
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chung, đột biến gen T2 là dị hợp tử. Phần lớn BN 

có đột biến đơn độc. Không có đột biến thường 

gặp được tìm thấy trong bệnh thiếu T2 trên thế 

giới trước nghiên cứu này (2,5).

Đây là bệnh RLCHBS thường gặp ở Việt Nam: 

trong 9 năm có tới 25 BN trong khi trên thế giới 

trong 40 năm chỉ có trên 100 BN (1). Là nhóm bệnh 

hiếm nên trên thế giới chưa có nhiều nghiên cứu 

về phát triển thể chất, tinh thần cũng như diễn 

biến tự nhiên của bệnh. Do đó, chúng tôi tiến 

hành nghiên cứu này với mục tiêu sau:

1.  Mô tả đặc điểm lâm sàng.
2. Đánh giá phát triển thể chất và tinh thần.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU

2.1. Đối tượng: 25 BN được chẩn đoán thiếu b 

keto thiolase bằng kỹ thuật GC/MS tại Học viện 

Shimane - Nhật Bản và Bệnh viện Nhi Trung ương 

từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2013. 

2.2. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả và phân 

tích kết quả trước và sau điều trị.

- Lâm sàng: Nghiên cứu phả hệ, tiền sử sản 

khoa và gia đình, phát triển bệnh tật của trẻ, đặc 

biệt các đợt tái phát cấp tính nhưng giống nhau, 

các triệu chứng lâm sang. 

- Xét nghiệm cơ bản: Đường máu, khí máu, 

amoniac máu, lactat máu, ceton niệu. SGOT, 

SGPT, CK, LDH, urê, creatinin, điện giải đồ máu & 

công thức máu, chụp CT. scan sọ não…

- Theo dõi bệnh nhân: 6 tháng 1 lần. Đánh giá 

phát triển thể chất chiều cao, cân nặng theo biểu 

đồ tăng trưởng của WHO năm 2005. Đánh giá 

phát triển trí tuệ theo test Denver II.

3. KẾT QUẢ

3.1. Đặc điểm lâm sàng

25 bệnh nhân từ 22 gia đình không quan hệ 

huyết thống với nhau, bố mẹ không cùng huyết 

thống.

Bảng 1. Đặc điểm chung

Cùng huyết thống

Giới
Tuổi xuất hiện cơn 

cấp (tháng)

Thời gian khởi 

phát trước vv

Anh/em ruột 

nghi ngờ mắc 

bệnh

Cơn cấp

Nam Nữ

0/22 16        9
13,6 ± 6.5
( 6 – 34 )

2.4
(ngày)

6/22 22/25

Bảng 2. Biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm của cơn cấp

Lâm sàng Xét nghiệm

Khó thở

Li bì

Mất nước

Nôn

Sốt

Ỉa chảy

Viêm phổi

Thở máy khi vào viện

24 (100%)

24 (100%)

24 (100%)

23 (96%)

23 (96%)

10 (42%)

14 (58%)

5 (21%)

Toan chyển hoá

Ceton niệu

Hạ / Tăng đường máu

Tăng amoniac

Tăng bạch cầu

24 (100%)

23 (96%)

5 (21%)

8 (33%)

19 (79%)

3.2. Đặc điểm triệu chứng lâm sàng và xét 

nghiệm cơ bản của cơn cấp

Tất cả bệnh nhân đều không có biểu hiện triệu 

chứng ngoài cơn cấp. 2 bệnh nhân đã được chẩn 

đoán khi chưa có biểu hiện của cơn cấp nào thông 

qua sàng lọc các anh chị em của các bệnh nhân đã có 

chẩn đoán xác định. 24/25 bệnh nhân có cơn cấp mất 

bù với biểu hiện triệu chứng của nhiễm toan ceton.
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3.3. Kết  quả điều trị

25 BN (100%) đều được cứu sống trong đợt 

cấp đầu tiên.

Thời gian điều trị trung bình trong đợt cấp: 

15± 3 ngày.

2 bệnh nhân mất thông tin.

2 BN tử vong lúc 2 tuổi trong đợt cấp tái phát 

thứ 2 và 5 tuổi do di chứng chậm phát triển tinh 

thần vận động (DQ tại lúc 2 tuổi: 55%).

21 bệnh nhân được theo dõi liên tục từ khi 

được chẩn đoán với thời gian theo dõi trung bình 

là 4,1 năm ( 3 tháng - 7,5 năm).

 Tuổi hiện tại trung bình của bệnh nhân là 5 

tuổi (2 tháng - 9 tuổi).

19 bệnh nhân phát triển tinh thần vận động 

bình thường với DQ/IQ từ 80 - 100%.

2 bệnh nhân chậm phát triển tinh thần mức 

độ trung bình với DQ là 55 và 60%. 2 bệnh nhân 

này có tổn thương não nhìn trên phim chụp cộng 

hưởng từ não.

21/21 bệnh nhân có phát triển thể chất bình 

thường từ - 2SD đến 2SD.

14 bệnh nhân có các cơn cấp tái phát từ 1 đến 

5 lần. Các cơn tái phát đều xảy ra trước 5 tuổi.

4. BÀN LUẬN

Qua 10 năm tiến hành sàng lọc nguy cơ măc 

bệnh RLCHBS, chúng tôi có 25 bệnh nhân thiếu 

BKT là bệnh hay gặp nhất trong nhóm RLCHBS 

acid hữu cơ, acid amin và acid béo.

Đồng thời, tỷ lệ mắc bệnh này ở Việt Nam cao 

hơn nhiều so với các nước khác: trong hơn 40 năm 

trên thế giới có trên 100 bệnh nhân (1), và ở Trung 

Quốc với số dân cao gấp 16 lần so với Việt Nam 

nhưng cũng chỉ có 5 BN trong 4 năm nghiên cứu. 

Số bệnh nhân mắc bệnh thiếu BKT có thể còn 

cao hơn nữa vì trên 90% số bệnh nhân là đến từ 

các khu vực ở miền Bắc, chỉ có 2 bệnh nhân từ 

miền Trung và 1 bệnh nhân đến từ miền Nam. 

Đặc điểm kiểu hình là những đợt nhiễm toan 

ceton cấp tính mất bù nặng khởi phát sau nhiễm 

trùng. Diễn biến cấp tính với thời gian diễn biến 

trước khi vào viện trung bình là 3,6 ngày, với độ 

tuổi mắc bệnh trung bình 13,6 ± 6,5 tháng. Tất cả 

BN nhập viện đều trong tình trạng nặng:  100% 

khó thở, 100% li bì, 100% mất nước, trong đó 

21% phải thở máy khi nhập viện. Bệnh được khởi 

phát sau nhiễm trùng: 96% sốt, 42% ỉa chảy, 58% 

viêm phổi. Biểu hiện xét nghiệm nổi bật là 100% 

nhiễm toan chuyển hoá nặng (6,9 - 7,1), 96% có 

ceton niệu, 79% tăng bạch cầu. Chính vì vậy, tất 

cả BN khi nhập viện đều bị chẩn đoán nhầm là 

viêm phổi nặng (58%) hoặc ỉa chảy cấp/ Mất nước 

nặng (42%). Đặc điểm lâm sàng của nhóm bệnh 

nhân nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với sự 

mô tả của y văn (1,4).

Bệnh có tiên lượng rất tốt, 100% bệnh nhân 

thoát khỏi cơn cấp đầu tiên. Tỷ lệ tử vong trong 

quá trình theo dõi 10 năm thấp 8,7% và di chứng 

là 13%. 90% bệnh nhân còn sống phát triển tinh 

thần vận động với DQ/IQ từ 80% đến 100%. 100% 

bệnh nhân còn sống có phát triển thể chất bình 

thương từ - 2SD đến 2SD theo tiêu chuẩn của 

WHO. Mặc dầu tỷ lệ tái phát cơn cấp còn cao 60% 

(14 bệnh nhân) nhưng chỉ có 1 bệnh nhân tử vong 

trong cơn cấp thứ 2 do nhiễm trùng bệnh viện.

5. KẾT LUẬN

Bệnh thiếu BKT là bệnh RLCHBS thường gặp 

nhất tại Việt Nam. Đa số các bệnh nhân phát triển 

tinh thần bình thường sau khi được cứu sống qua 

cơn cấp. Phát triển thể chất của các bệnh nhân này 

cũng bình thường giống như trẻ khỏe mạnh khác. 
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ABSTRACT

PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT OF PATIENTS WITH BETAKETOTHIOLASE 

DEFICIENCY IN NHP FOR 10 YEARS

Nguyen Ngoc Khanh1 ,  Vu Chi dung1,  Toshiyuki Fukao3,  

Nguyen Thi Hoan1 , Can Thi Bich Ngoc1,  Bui Phuong Thao1,  Seiji Yamaguchi2. 

1. National Hospital of Pediatrics, Hanoi, Vietnam. 2. Shimane University School of Medicine, Japan, 
3. Graduate School of Medicine, Gifu University, Japan 

Betaketothiolase defi ciency (BKT) is rare inherited metabolic disease worldwide (> 100 cases) 

but common in Vietnam (25 cases). Objectives: To describe clinical feature and to evaluate physical 

and mental development of BKT patients. Methods: Descriptive study of 25 patients with BKT and 

follow up their physical growth charts of WHO, Denver II tests at National Hospital of Pediatrics 

- Hanoi - Vietnam from 2005 to 2013.  Results: 25 patients were born to 22 unrelated families and 

unconsanguinity parents. 24/25 patients presented crisis of ketone acidosis. 2 asymptomatic patients 

were diagnosed through high risk screening. Mean onset of the fi rst crisis was 13,6 months. 23 

patients were following up to now (age range: 16 months - 9 years). 2 patients were died at 21 months 

and 5 years of age. 19 patients had normal mental development with Denver II tests ranged  from 80% 

to 100%. 2 patients had moderate mental delay with Denver II test ranged 55% to 60%. 21 survival 

patients gained normal physical development ( - 2 SD – 2 SD). Conclusions: The biggest T2 defi ciency 

patients were found in a Vietnam center. 90% patients had normal mental development and 100% 

patients had normal physical growth.


