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Nguồn và 

Tài liệu 

tham khảo 

 
Tờ rơi này dựa 

trên thông tin về 

ba mươi đến 

bốn mươi người 

mắc chứng rối 

loạn nhiễm sắc 

thể này đã được 

mô tả trong các 

tài liệu y khoa.  

Tác giả được 

đặt tên đầu tiên 

và ngày xuất 

bản được cung 

cấp để cho phép 

quý vị tìm kiếm 

các bản tóm tắt 

hoặc các bài báo 

gốc trên internet 

trong PubMed. 

Nếu muốn, quý 

vị có thể lấy các 

bản tóm tắt và 

bài báo từ 

Unique. Một số 

thông tin cũng 

đến từ gia đình 

của mười một 

thành viên 

Unique bị ảnh 

hưởng. Tham 

chiếu đến thông 

tin này được 

đánh dấu (U).  

Việc mất một đoạn nhánh dài của một bản sao nhiễm sắc 

thể số 13 bao gồm gen RB1  ở q14.2 là rất hiếm gặp.  Ngoài 

những ảnh hưởng của việc mất gen RB1 (xem trang 6-7), 

các ảnh hưởng phụ thuộc chủ yếu vào phần vật chất bị 

thiếu và vì điều này thay đổi tùy theo từng người, nên các 

cá nhân sẽ trải qua những ảnh hưởng khác nhau. 
 

Nhìn chung, những người bị mất phần lớn hơn sẽ bị ảnh 

hưởng nhiều hơn.  Một số người có hỗn hợp các tế bào có 

đầy đủ nhiễm sắc thể 13 và các tế bào bị thiếu một chút 

nhiễm sắc thể 13.  Điều này được gọi là hiện tượng khảm 

(mosaicism) và nói chung, nó có nghĩa là mọi người ít bị 

ảnh hưởng hơn (Baud 1999).  

Những đặc điểm chính  
Những ảnh hưởng phổ biến nhất là: 
 

 Vóc dáng thấp 
 Chậm đạt các mốc phát triển 
 Gặp khó khăn hoặc khuyết tật học tập 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Nhiễm sắc thể 13 

Chìa khóa  
 

           Tâm động  
 

Khu vực gen phong phú   

đoạn nhánh ngắn ‘p’  

đoạn nhánh dài ‘q’  

RB1 
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2 tuổi rưỡi. Trong số bốn đứa trẻ bị u nguyên bào võng mạc, hai đứa trẻ có một khối u ở một mắt 

và những đứa trẻ còn lại cả hai mắt đều bị ảnh hưởng (U). 
 

Tầm soát u nguyên bào võng mạc 
Con quý vị có thể sẽ được kiểm tra thường xuyên cho đến khi các bác sĩ chuyên khoa ung thư, 

chuyên về ung thư trẻ em, tin chắc rằng không có khối u nào phát triển. Khám sàng lọc không gây 

đau đớn, nhưng vì con quý vị sẽ phải nằm yên hoàn toàn để kiểm tra sàng lọc, nên thường được 

gây mê toàn thân. Mặc dù phần lớn các bệnh ung thư phát triển trước 5 tuổi, việc tầm soát thường 

tiếp tục thực hiện cho đến 8 tuổi. 
 

Điều gì xảy ra nếu một đứa trẻ phát triển 

bệnh u nguyên bào võng mạc? 
Miễn là u nguyên bào võng mạc được xác định sớm, nó thường phản 

ứng tốt với việc điều trị, cho dù nó có liên quan đến việc mất đoạn 13q 

hay không. Một nghiên cứu theo dõi gần đây về trẻ em bị mất đoạn 

nhiễm sắc thể đến 20 năm sau khi được chẩn đoán cho thấy hơn 9 trong 

số 10 trẻ vẫn còn sống. Người già nhất sống sót sau bệnh u nguyên bào 

võng mạc bị mất vật chất từ nhiễm sắc thể số 13 là 64 tuổi khi một báo 

cáo nghiên cứu được viết về chúng (Ward 1984; Baud 1999). 
 

Điều trị u nguyên bào võng mạc 
Có nhiều phương pháp điều trị u nguyên bào võng mạc mà bác sĩ phẫu thuật nhãn khoa của con 

quý vị sẽ thảo luận với quý vị. Chúng bao gồm phương pháp lạnh (đông lạnh) cho các khối u nhỏ; 

áp dụng một mảng bám phóng xạ có chứa iốt hoặc ruthenium; điều trị bằng thuốc (hóa trị) như là 

phương pháp điều trị bước một và để điều trị bất kỳ sự lây lan nào của các khối u; điều trị bằng 

thuốc cùng với liệu pháp laser; và xạ trị tia bên ngoài đối với các khối u không đáp ứng tốt với điều 

trị bằng thuốc hoặc đã tái phát. Đối với các khối u rất lớn đã làm hỏng thị lực vĩnh viễn, lựa chọn 

an toàn nhất có thể là phẫu thuật loại bỏ mắt (gọi là thủ thuật khoét nhân mắt). Trong số bốn đứa 

trẻ Unique bị u nguyên bào võng mạc, hai đứa trẻ đã phải loại bỏ mắt (U).  
 

Những người đã phát triển u nguyên bào võng mạc có một ít khả năng phát triển các khối u khác ở 

các bộ phận khác của cơ thể. Chúng thường ảnh hưởng đến xương hoặc cơ hoặc xuất hiện dưới 

dạng nốt ruồi hoặc cục u trên da. Điều quan trọng là phải bôi kem chống nắng có chỉ số cao để bảo 

vệ da và cảnh giác với bất kỳ sự thay đổi nào của nốt ruồi hoặc các triệu chứng đáng lo ngại.  
 

Đây có phải là lỗi của tôi không? 
Lý do cho những thay đổi trong nhiễm sắc thể số 13 vẫn chưa được hiểu đầy đủ nhưng thường xảy 

ra như một quá trình tự nhiên khi tinh trùng hoặc tế bào trứng của cha mẹ đang hình thành. Sự thay 

đổi gen trên nhiễm sắc thể khác có thể xảy ra cùng lúc hoặc muộn hơn. Những loại thay đổi di 

truyền này xảy ra với tất cả mọi người, chỉ khi một gen quan trọng bị ảnh hưởng thì các triệu 

chứng và đặc điểm mới được chú ý. Những thay đổi không phải do bất cứ điều gì mà cha mẹ đã 

làm hoặc không làm. 
 

Điều này có thể xảy ra một lần nữa không? 
Vì vậy, miễn là cả cha và mẹ đều có nhiễm sắc thể không bị ảnh hưởng, thì việc họ sinh ra một đứa 

con khác có cùng biến đổi gen là điều cực kỳ khó xảy ra. Trong một số ít các gia đình – tám trong 

số 39 gia đình trong lần đánh giá gần đây nhất – cha hoặc mẹ có sự sắp xếp nhiễm sắc thể bất 

thường, thường được gọi là sự chuyển đoạn cân bằng vật chất giữa hai nhiễm sắc thể. Họ có thể 

không biết về điều này bởi vì không có vật chất nhiễm sắc thể nào bị mất hoặc đạt được sự sắp xếp 

lại không có ảnh hưởng cho đến nay. Tuy nhiên, khả năng họ sinh thêm một người con bị mất đoạn 

13q cao hơn nhiều so với những người có nhiễm sắc thể không bị ảnh hưởng. Hoàn cảnh của mỗi 

gia đình là khác nhau và điều quan trọng là phải phân tích nhiễm sắc thể và tìm kiếm lời khuyên từ 

dịch vụ di truyền (Baud 1999; Schinzel 2001). 

 Vì em đã phải điều trị 
khá nhiều lần và có nhiều 

khả năng mắc các bệnh 

ung thư khác nên người ta 

quyết định loại bỏ mắt của 

em là phương pháp an 

toàn nhất để em có thể 

thực hiện thêm hóa trị 

trong tương lai nếu cần.  
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đình Unique đã thành công trong việc cho con bú. Ba em bé được nuôi bằng ống, 

một em được 10 tháng tuổi. Ba em bé bị trào ngược – dạng trào ngược đặc biệt 

xảy ra khi trẻ đưa thức ăn trở lại nhiều lần – và hai trẻ được cho ăn bằng phương 

pháp cho ăn bằng ống trực tiếp vào dạ dày (Weigel 1998). 
 

U nguyên bào võng mạc  
Gen liên quan đến một bệnh ung thư võng mạc hiếm gặp và có thể điều trị được 

(u nguyên bào võng mạc) nằm trong nhánh 13q14.2. Trẻ sơ sinh và trẻ em bị mất 

toàn bộ hoặc một phần của nhánh 14,2 và, thường là 14,3 trên nhánh dài của 

nhiễm sắc thể 13, do đó sẽ thường xuyên được kiểm tra để phát triển u nguyên 

bào võng mạc, ảnh hưởng đến khoảng một nửa số trẻ em bị mất đoạn này.  
 

U nguyên bào võng mạc là gì? 
U nguyên bào võng mạc là một bệnh ung thư mắt 

phát triển ở trẻ em trong các tế bào của võng mạc, 

lớp niêm mạc nhạy cảm với ánh sáng của mắt. Nó 

thường được chẩn đoán trong sáu tháng đầu đời, 

nhưng đôi khi có thể phát triển sau đó. Trong loạt 

trẻ em lớn nhất được xem xét cho đến nay, độ tuổi 

được chẩn đoán là từ ba tháng đến ba tuổi. Một khối 

u có thể phát triển (đơn tiêu) hoặc nhiều hơn một 

(đa tiêu). Thông thường một mắt bị ảnh hưởng 

nhưng ở một số ít trẻ em đáng kể cả hai mắt đều bị 

ảnh hưởng (Baud 1999).  
 

U nguyên bào võng mạc do xóa hoặc thay đổi dải 13q14 gây 

ra như thế nào? 
Ở một đứa trẻ bị rối loạn nhiễm sắc thể, u nguyên bào võng mạc là do sự vắng 

mặt của gen RB1 từ một nhiễm sắc thể số 13 và do những thay đổi trong gen RB1 

ở bên kia. RB1, gen bảo vệ chống lại bệnh u nguyên bào võng mạc, nằm trên 

nhánh dài của nhiễm sắc thể số 13 ở dải 14,2. Mọi người bình thường có hai 

nhiễm sắc thể số 13 và do đó có hai bản sao của gen. Mất gen RB1ở 13q14.2 làm 

tăng nguy cơ ung thư nguyên bào võng mạc về cơ bản nhưng không có nghĩa là 

một đứa trẻ chắc chắn sẽ phát triển bệnh ung thư này. Để bệnh u nguyên bào 

võng mạc phát triển, cả hai bản sao của gen phải bị hỏng hoặc bị thiếu. Trẻ em bị 

rối loạn nhiễm sắc thể mà thiếu 13q14.2 chỉ có một bản sao của gen. Nếu bản sao 

đó bị hỏng, cũng như có thể xảy ra khi các gen tự sao chép khi tế bào phân chia, 

chúng sẽ phát triển thành u nguyên bào võng mạc. 
 

Dấu hiệu của u nguyên bào võng mạc 
Đồng tử phản xạ ánh sáng là phản xạ trắng. Điều này có thể được nhìn thấy thay 

vì phản xạ màu đỏ trong ảnh. Bản thân mắt có thể bị đỏ và bị viêm. 
 

Trong số bảy gia đình Unique đã cung cấp thông tin liên quan, ba đứa trẻ đã 

không bị u nguyên bào võng mạc – hai đứa trẻ lên chín tuổi, đứa trẻ còn lại được 

 Cố gắng tìm hiểu nhiều 
thông tin nhất có thể. Hãy lạc 

quan và đừng trốn tránh  
 

 Quý vị cần sự hỗ trợ từ gia 
đình và bạn bè trong quá trình 

chẩn đoán và điều trị. Các 

bậc phụ huynh trải qua rất 

khó khăn và đau lòng khi biết 

con mình mắc bệnh ung thư 
 

Gia đình có trẻ em phát triển 

u nguyên bào võng mạc  
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Ngoại hình 
Những đứa trẻ mắc chứng rối loạn nhiễm sắc thể này được các bác sĩ cho rằng có 

ngoại hình khác biệt. Tuy nhiên, theo quan điểm của cha mẹ, điều này có thể 

không tế nhị. Các đặc điểm mà bác sĩ có thể chỉ ra bao gồm dái tai dày, xếch về 

phía trước, trán cao, rộng và nhân trung nổi rõ (rãnh giữa mũi và miệng). Các 

bậc phụ huynh Unique thường ghi nhận sống mũi rộng của con họ và một bậc 

phụ huynh cũng lưu ý đến môi nhỏ và hai tai thấp. Một đứa trẻ được sinh ra mắc 

u mỡ (một khối u lành tính bao gồm các tế bào mỡ) ở giữa trán (Baud 1999; U). 
 

Phát triển 
Các báo cáo nghiên cứu cho thấy một thiểu số trẻ em (6/22) rất nhỏ so với ngày 

sinh. Trải nghiệm Unique hỗ trợ điều này. Trong số bảy gia đình Unique đã cung 

cấp thông tin về kích thước, năm đứa trẻ lúc mới sinh còn nhỏ và tăng cân từ từ 

sau đó. Một em bé nặng 1350 gram (2lb 15 oz) khi được sinh ra ở tuần thứ 38. 

Ngược lại, hai bé khác có cân nặng sơ sinh trung bình từ 3300 đến 3500 gam 

(7lb 6/10 oz) (Baud 1999; U).  
 

Học tập 
Phần vật chất nhiễm sắc thể bị mất được cho là có ảnh 

hưởng đến khả năng học hỏi của trẻ và những trẻ chỉ bị 

mất phần vật chất nhiễm sắc thể trong nhóm 13q14 có thể 

bị ảnh hưởng rất nhẹ. Unique không có thành viên nào có 

sự thay đổi nhiễm sắc thể nhỏ như vậy, nhưng bằng chứng 

từ các thành viên khác có sự thay đổi lớn hơn cho thấy khả 

năng học tập có thể bị ảnh hưởng ở mức độ vừa phải.  
 

Trong số bốn thành viên ở độ tuổi đi học của Unique, 

không ai gặp khó khăn hơn trong học tập. Một đứa trẻ chín tuổi biết bảng chữ cái 

trước khi lên 2 và bắt đầu viết khi bắt đầu đi học khi 5 tuổi. Hiện tại, em đã rất 

'xuất sắc' trong lĩnh vực đánh vần và đọc, biết đọc những cuốn sách phù hợp với 

lứa tuổi và có thể viết những câu ngắn. Một đứa trẻ chín tuổi khác đang đọc tốt 

và in cả câu và sử dụng máy tính và máy chơi game. Bằng chứng này cho thấy 

rằng các báo cáo nghiên cứu cho thấy hầu hết trẻ em (11 trong số 16, hay 69%) 

bị khuyết tật học tập nghiêm trọng cần được điều trị thận trọng (Motegi 1987; 

Baud 1999; U).  
 

Khả năng nói và ngôn ngữ 
Không có thông tin cụ thể trong tài liệu y khoa về khả năng giao tiếp của trẻ, vì 

vậy phần này dựa trên kinh nghiệm của các thành viên Unique. Trong số bảy gia 

đình được cung cấp thông tin về khả năng nói và giao tiếp, tất cả đều ghi nhận trẻ 

chậm nói mức độ trung bình đến nghiêm trọng. Những từ đầu tiên thường xuất 

hiện muộn vào khoảng ba hoặc bốn tuổi và trước đó trẻ sử dụng âm thanh giọng 

nói, cử chỉ và hướng ánh mắt để biểu thị nhu cầu và mong muốn của mình. Nhận 

thức của cha mẹ về mức độ hiểu biết của con họ rất khác nhau - ở một số trẻ hiểu 

rõ hơn khả năng nói, ở những trẻ khác thì ngược lại. 

 Em giỏi đọc và 
viết hơn là làm việc 

với con số. Em vẫn 

cần một thiết bị hỗ 

trợ trực quan như 

khối hình hoặc một 

dãy số để cộng và 

trừ - 9 tuổi  
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Bốn thành viên Unique ghi nhận mối quan ngại với khả năng diễn đạt: trong hai 

mối quan ngại tập trung vào âm thanh giọng nói cụ thể, cụ thể là ‘th’. Một đứa 

trẻ thứ ba được chẩn đoán mắc chứng mất điều khiển ngữ âm; trẻ thứ tư "hiểu tốt 

nhưng có vấn đề với phát âm". 
 

Đến năm chín tuổi, hai thành viên Uniquenói tốt nhưng không trôi chảy: 
 

 Khả năng hiểu từ được nói của em có lẽ là điều giữ em lại tốt nhất. Em cần 
thời gian để xử lý những gì đang được nói với em và hiểu nó. Sau đó, em cần 

thêm thời gian để trả lời và không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy từ để diễn 

đạt những gì em muốn nói. 
 

 Em nói như thể em đang đọc to, khá cứng nhắc, vẫn phát ra âm thanh ồn ào 
khi em bực bội và không thể nói những từ mà em muốn. 
 

 Em gặp khó khăn với các giới từ và đại từ cũng như hiểu các ý tưởng trừu 
tượng.  
 

Ngồi, đứng, di chuyển 
Kinh nghiệm của các thành viên Unique cho thấy rằng trẻ sơ sinh và trẻ em đã 

đạt được các mốc phát triển về ngồi và đi muộn – nhưng với việc luyện tập thêm 

và thực hiện vật lý trị liệu, trẻ đã đạt được các mốc đó. Khi còn là trẻ sơ sinh, 

nhiều người cảm thấy mềm khi cầm nắm và gặp khó khăn trong việc giữ đầu ổn 

định. Sáu trong số mười một gia đình ghi nhận tích cực tình trạng giảm trương 

lực (trương lực thấp) của con mình và chỉ một gia đình cho biết con họ không bị 

mềm. Ngồi được từ 11 đến 15 tháng tuổi và đi bộ từ 20 đến 27 tháng tuổi.  
 

Chín tuổi, hai thành viên lớn tuổi nhất của Uniqueđều gặp vấn đề về phối hợp 

tay. Một người có thể đạp xe mà không có thiết bị ổn định nhưng không thể đá 

hoặc bắt bóng tốt, trong khi người kia có thể bơi vài yard, nhảy và đạp xe và gần đây 

đã bắt đầu tập thể dục dụng cụ (U). 

Em có rất nhiều cá tính và 

có khiếu hài hước. Em 

hoàn toàn ngây thơ và 

không tự có ý thức.  

Em thích ca hát, nhảy 

múa và đi nhiều nơi. 

Chúng tôi nhận được rất 

nhiều niềm vui từ những 

thành tích nhỏ của em và 

thấy em thích những thứ 

như các chuyến đi cắm 

trại và đi chiếc "xe đạp" 

mới của mình.  

Em khiến chúng tôi cười 

và mang lại cho nhiều 

người niềm vui. Chúng 

tôi nghĩ rằng chúng tôi đã 

may mắn khi có em. 
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Mối quan ngại về y tế ngoài u nguyên bào võng mạc 
Có một vài mối quan ngại về y tế thông thường và như một quy luật, trải 

nghiệmUnique là trẻ em khỏe mạnh. Điều này đã được xác nhận bởi một cuộc 

khảo sát với 22 trẻ em, trong đó không có trẻ nào được phát hiện có bệnh tim, 

bất kỳ vấn đề về thận hoặc rối loạn nào ảnh hưởng đến xương của chúng. Vấn đề 

cấu trúc duy nhất được tiết lộ là sự hình thành một phần của thể chai (dải mô 

thần kinh rộng kết nối hai bán cầu não) ở hai đứa trẻ và mở rộng tâm thất trong 

não ở một đứa trẻ khác (Baud 1999; U). 
 

Những lo ngại về sức khỏe đôi khi ảnh hưởng đến một 

trong sáu trẻ em (Schinzel 2001). Những điều này bao 

gồm: tật mắt nhỏ (mắt nhỏ); u đại tràng (một tình trạng 

khiếm khuyết phát triển trong cấu trúc của mắt); đục thủy 

tinh thể; giác mạc bị đục (lớp phủ của phần trước thường 

không nhìn thấy và trong suốt của mắt); giảm sản hoặc teo thị giác (sự kém phát 

triển của dây thần kinh kết nối mắt và não); hở hàm ếch; thoát vị, bao gồm cả u 

ruột (một phần của ruột nhô ra thành túi thông qua một lỗ ở bụng gần đáy của 

dây rốn); và các tình trạng khiếm khuyết của hệ tiêu hóa (ruột không được hình 

thành - một đoạn ruột chưa hình thành hoàn chỉnh, ngăn thức ăn đi qua; bệnh 

Hirschsprung - thiếu các khu vực tế bào thần kinh thường kiểm soát các cơn co 

thắt nhịp nhàng dẫn đến vật chất được đẩy qua ruột ) hoặc bàn tay và bàn chân 

(ngón tay hoặc ngón chân thừa, ngón tay hoặc ngón chân dính, bàn chân khoèo). 
 

Các gia đình Unique đã ghi nhận những lo ngại này: nhiễm trùng đường hô hấp 

trên nghiêm trọng bất thường đến 7 tuổi; khó thở nghiêm trọng (thở ồn ào do tắc 

nghẽn đường thở hoặc thanh uản); ở bé trai, cơ quan sinh dục nhỏ; thận đôi một 

phần – sự lặp lại của một phần hệ thống thoát nước của thận; táo bón. Ba đứa trẻ 

đã trải qua những cơn co giật đã được xác nhận hoặc có thể xảy ra: một đứa trẻ 2 

tuổi bị co giật ở trẻ sơ sinh không tái phát; hai đứa trẻ lớn hơn được chẩn đoán bị 

co giật khi chín tuổi, một đứa trẻ sau khi 'không xuất hiện' được xác nhận bằng 

cách theo dõi điện não đồ.  
 

Hành vi 
Chuỗi Unique cho thấy không có kiểu hành vi nhất quán nào. 

 Một đứa trẻ vui vẻ, rất tình cảm với người lớn và thích gần gũi với người lớn - 6 tuổi 
 

 Em nhìn chung là cư xử tốt, bản chất vui vẻ và rất tình cảm. Em đang nhận thức được 
điều gì là phù hợp – chẳng hạn như không thơm một giáo viên nam đang thỉnh giảng!  

- 9 tuổi 
 

 Em sống trong thế giới nhỏ của riêng mình và đến với chúng tôi khi em muốn - 9 tuổi 
 

Thực phẩm và ăn uống 
Các vấn đề về cho con bú có thể nảy sinh nhưng kinh nghiệm Uniquecho thấy 

rằng hầu hết trẻ sơ sinh đều học cách bú đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu dinh 

dưỡng của bản thân và ăn thức ăn đặc, mặc dù muộn hơn quý vị mong đợi. Trẻ 

sơ sinh thường quá yếu để có thể bú mạnh vào vú mẹ và chỉ một trong mười gia 

 Việc mất đoạn 
dường như ảnh hưởng 

đến khả năng dùng 

thuốc của em. Em khó 

có thể đánh thức được 

lại sau khi gây mê 


