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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Đột biến gen được xác định là một trong những nguyên nhân gây nên nhiều 

bệnh, đặc biệt là các bệnh lý di truyền và rối loạn chuyển hóa. Những tổn 

thương gen thường xảy ra sớm nhất. Các tổn thương này thông qua cơ chế 

điều hòa gen trong mối tương tác giữa các gen với nhau hoặc các gen với các 

phân tử nội bào hoặc mối tương tác tế bào - tế bào mà biểu hiện thành các thể 

bệnh nặng, nhẹ khác nhau. Các nhà khoa học trên thế giới đã đi sâu tìm hiểu 

cơ chế gây đột biến và kết quả cho thấy: cơ chế gây đột biến gen rất phức tạp, 

các kiểu/dạng đột biến đa dạng và phong phú tùy thuộc vào từng thể bệnh, 

mức độ năng nhẹ và có hoặc không đặc hiệu với chủng tộc. Trong giai đoạn 

hiện nay chúng ta chưa thể sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để can thiệp 

nhằm ngăn ngừa sự phát sinh đột biến nhưng với mỗi một bệnh lý cụ thể các 

nhà khoa học hoàn toàn có thể xác định được chính xác các đột biến một cách 

sớm nhất để đưa ra những giải pháp can thiệp kịp thời hay các lời khuyên di 

truyền nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và phòng bệnh.  

Bệnh tạo xương bất toàn (osteogenesis imperfecta) còn gọi là bệnh 

xương thủy tinh hay bệnh giòn xương. Hơn 90% bệnh tạo xương bất toàn là di 

truyền trội trên nhiễm sắc thể thường. Bệnh bao gồm nhiều thể lâm sàng và có 

đặc điểm di truyền khác nhau với tần suất mắc bệnh 1/15.000÷1/25.000 

[1],[2],[3]. Nguyên nhân của bệnh là do đột biến gen tổng hợp collagen týp I 

dẫn đến thiếu hụt hoặc bất thường cấu trúc của phân tử collagen týp I gây nên 

giòn xương, giảm khối lượng xương và bất thường các mô liên kết. Collagen 

týp I là một loại protein chiếm ưu thế trong chất nền ở khoảng gian bào của 

hầu hết các mô, được tìm thấy ở xương, màng bọc các cơ quan, giác mạc, 

củng mạc mắt, cân và dây chằng, mạch máu, da, màng não, là thành phần 

chính của ngà răng và chiếm 30% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, khi bị khiếm 

khuyết chất cơ bản ngoại bào, bệnh không chỉ biểu hiện bất thường ở xương 
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mà còn bất thường ở các tổ chức khác như củng mạc mắt màu xanh, tạo răng 

bất toàn, giảm thính lực… [4],[5]. Bệnh tạo xương bất toàn gây đau đớn, tàn 

phế suốt đời cho trẻ cả về mặt thể chất lẫn tâm thần với thể bệnh nhẹ. Còn với 

thể bệnh nặng thì gây tỷ lệ tử vong cao.  

Cho đến nay, vẫn chưa có phương pháp  điều trị đặc hiệu đối với bệnh tạo 

xương bất toàn. Chủ yếu là điều trị triệu chứng, giảm đau, giảm gãy xương tái 

phát với mục đích giảm đến mức tối đa tỷ lệ tàn tật và suy giảm các chức năng, 

giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân [6],[7]. Các nhà khoa học 

đã phát hiện ra rằng, khoảng trên 90% các trường hợp bệnh tạo xương bất 

toàn gây nên do đột biến gen COL1A1 và COL1A2 [8]. Từ đó đến nay, 

khoảng 300 dạng đột biến khác nhau trên COL1A1 và COL1A2 đã được phát 

hiện, trong đó đột biến phổ biến nhất được mô tả bởi Dalgleish và cộng sự 

năm 1997 là sự thay đổi các acid amin glycin thành một acid amin khác. Các 

đột biến này không tập trung ở vùng trọng điểm (hotspot) mà rải rác khắp 

chiều dài của gen vì vậy quá trình phân tích gen tìm đột biến tương đối khó 

khăn [9],[10],[11],[12]. Bằng kỹ thuật phân tích gen thì kết quả phân tích gen 

là tiền đề quan trọng giúp chẩn đoán trước sinh đối với các đối tượng có nguy 

cơ cao sinh con bị bệnh tạo xương bất toàn để đưa ra những tư vấn di truyền 

giúp ngăn ngừa và làm giảm tỉ lệ mắc bệnh [13],[14]. Các nghiên cứu bệnh tạo 

xương bất toàn ở Việt Nam vẫn còn rất ít, chủ yếu nghiên cứu về mặt lâm 

sàng tại bệnh viện Nhi Trung ương nên số lượng nghiên cứu về bệnh tạo 

xương bất toàn chưa nhiều, thông tin còn hạn chế.  

Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục tiêu: 

1. Xác định đột biến gen COL1A1, COL1A2 trên bệnh nhân mắc bệnh 

tạo xương bất toàn. 

2. Xác định đột biến gen COL1A1, COL1A2 ở bố mẹ của bệnh nhân đã 

phát hiện đột biến gen COL1A1 hoặc COL1A2.  
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN 
 

1.1. Bệnh tạo xƣơng bất toàn  

1.1.1. Lịch sử nghiên cứu bệnh tạo xương bất toàn trên thế giới 

Theo nghiên cứu của Lowenstein E.J. ở Ai Cập thì bệnh tạo xương bất toàn đã 

xuất hiện từ 1.000 năm trước công nguyên (hình 1.1), [15]. Tuy nhiên đến 

năm 1788, những mô tả khoa học đầu tiên về bệnh tạo xương bất toàn mới 

được Olaus Jakob Ekman đưa ra. Năm 1833, Lobstein mô tả trường hợp bệnh 

đầu tiên, đó là một bệnh nhân nữ 35 tuổi đến bệnh viện New Sussex vì biến 

dạng cột sống từ khi 10 tuổi, được phát hiện củng mạc mắt xanh dần ít nhất là 

trong 8÷10 năm, đau lưng trước đó vài tháng, điếc tai phải và 4 năm sau đó 

điếc tai trái. Bệnh nhân này bị gãy xương cánh tay trái lúc 12 tuổi khi bị ngã ở 

trường và sau đó một thời gian ngắn lại bị gãy xương trụ trái hai lần liên tiếp 

do ngã. Khi đến khám, bệnh nhân chỉ cao 1,5 m; yếu ớt, điếc, gãy nhiều răng 

trên, răng cửa hàm dưới nhỏ và mảnh, men răng xấu, biến dạng cột sống, biến 

dạng xương dài và hộp sọ, các ngón tay vận động quá mức. Bệnh nhân được 

chẩn đoán bệnh “osteopsathyrosis”, bệnh tạo xương bất toàn hay bệnh 

Lobstein [16]. Sau khi Lobstein mô tả trường hợp bệnh này, rất nhiều trường 

hợp có biểu hiện bệnh tương tự được báo cáo. Năm 1849, bệnh được Vrolik 

mô tả và được gọi là hội chứng Vrolik hay bệnh xương thủy tinh. Trong thế 

kỷ XX, nhiều nghiên cứu báo cáo những biến đổi lâm sàng và mức độ nặng 

nhẹ khác nhau của bệnh tạo xương bất toàn. Looser đã tiến hành phân loại 

bệnh lần đầu tiên vào năm 1906. Năm 1963 có 120 trường hợp bệnh được báo 

cáo trong y văn, sau đó là Silence đề xuất phân loại bệnh thành bốn týp vào 

năm 1979 [17]. Tuy đã được chỉnh sửa nhiều lần nhưng cách phân loại này 

vẫn được áp dụng. Tên gọi bệnh tạo xương bất toàn được xác định từ năm 

1985 và được sử dụng đến ngày nay [18]. 
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Hình 1.1. Phần còn lại của bộ xƣơng một trẻ bị tạo xƣơng bất toàn với 

hình ảnh xƣơng sọ Tam O’Shanter, tạo răng bất toàn,  

xƣơng mỏng và biến dạng [15] 

1.1.2. Đặc điểm cấu tạo và quá trình chuyển hóa xương 

1.1.2.1. Cấu tạo của xương 

Bộ xương con người có khoảng 80% xương đặc (cortical bone) và 20% xương 

xốp (trabecular bone). Tuy nhiên, bề mặt của xương đặc chỉ chiếm khoảng 1/5 

bề mặt của xương xốp. Do đó, trên phương diện chuyển hóa, xương xốp hoạt 

hóa (active) hơn xương đặc. Tỷ lệ chuyển hóa xương (remodeling) của xương 

xốp khoảng 20% đến 30% trong khi đó tỷ lệ này cho xương đặc chỉ từ 3% đến 

10%. Cấu tạo xương gồm có các thành phần hữu cơ và vô cơ. Thành phần 

hữu cơ chiếm 35% bao gồm chất tạo keo, glucoprotein, phosphoprotein, 

mucopolysacarid hoặc glycosaminoglycan (GAG) và lipid. Thành phần vô cơ 

chiếm 65% gồm chủ yếu là các tinh thể hydroxyapatit (Ca.10(PO4).6(OH)2) có 

tính chất vật lý của gốm sứ và thành tố quan trọng nhất là calci. Tại bất cứ vị trí 

nào của xương, quy trình chu chuyển xương (xương bị đào thải và thay thế 

bằng xương mới) xảy ra khoảng ba năm một lần. Khối xương (bone mass) 

được tích lũy nhanh trong độ tuổi dậy thì và đạt mức độ tối đa vào khoảng 
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tuổi 20 đến 30. Độ khác biệt về khối xương giữa các cá nhân dao động 

khoảng 10% đến 20%. Phần lớn độ khác biệt về khối xương cao nhất (peak 

bone mass) là do các yếu tố di truyền quyết định. Việc giảm chất xương ảnh 

hưởng đến cả xương xốp và xương đặc. Điều này thay đổi hoàn toàn cấu trúc 

của xương. Tuy nhiên, các thành phần cấu tạo hóa học của xương không thay 

đổi [19],[20],[21],[22],[23]. 

1.1.2.2. Quá trình chuyển hóa của xương 

Xương không phải là vật chất "chết" mà trái lại có hoạt động chuyển hóa rất 

tích cực gồm hai quá trình tạo xương và hủy xương với sự tham gia của tế bào 

tạo xương gọi là tạo cốt bào và tế bào hủy xương gọi là hủy cốt bào. Hai quá 

trình này diễn ra song song và trong suốt cuộc đời. Ở trẻ em, quá trình tạo 

xương hoạt động mạnh hơn quá trình hủy xương. Khi trưởng thành, trong 

điều kiện bình thường, hai quá trình tạo xương và hủy xương hoạt động nhịp 

nhàng và bổ sung cho nhau. Khối lượng xương đào thải luôn luôn bằng với 

khối lượng xương tạo ra. Để đạt được sự quân bình này, một hệ thống sinh 

học gồm các hormon và các yếu tố trung gian phải tương tác với nhau trong 

một môi trường được điều khiển bởi hàng trăm gen. Các hormon này bao gồm 

hormon cận giáp, vitamin D và các hormon thuộc steroid. Các yếu tố trung 

gian tham gia vào việc kiểm soát quá trình tạo xương và hủy xương bao gồm 

các cytokin và các yếu tố tăng trưởng (hình 1.2), [19],[20],[23],[24],[25].  
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Hình 1.2. Chu kỳ tái tạo xƣơng (nguồn: Roche, 1998)  

Quá trình chuyển hóa bình thường của xương giúp duy trì và ổn định cấu tạo 

của xương bao gồm các khoáng chất, khung cơ bản hữu cơ, các tế bào và 

nước. Thành phần khoáng chất chiếm khoảng 2/3 tổng trọng lượng khô, chủ 

yếu là apatit calci. Khung cơ bản hữu cơ chiếm khoảng 35% trọng lượng 

xương, trong đó collagen týp I chiếm khoảng 90%. Phần lớn các dấu ấn sinh 

học của quá trình hủy xương là sản phẩm thoái hóa của collagen týp I. Cấu 

trúc collagen týp I gồm ba chuỗi polypeptid xoắn ốc (hai chuỗi α1 và một 

chuỗi α2). Các phân tử collagen nối nhau bởi liên kết chéo pyridinium. Prolin 

được hydroxyl hóa một phần thành hydroxyprolin. Cuối cùng, các chuỗi phụ 

chứa nitơ của prolin và lysin dưới tác dụng của lysyl oxidase hình thành 

vòng pyridinium. Nhờ thế mà hình thành một mạng lưới chặt chẽ giữa các 

phân tử collagen týp I (hình 1.3). Những biến đổi trong thành phần cấu trúc 

và chức năng của collagen týp I sẽ làm rối loạn cấu tạo và quá trình chuyển 

hoá xương gây nên các bệnh lý về xương. Đó là các bệnh lý có thể phát sinh 

trong đời sống hoặc là bệnh di lý truyền qua các thế hệ gây nên bởi đột biến 

gen. Trong đó các đột biến gen COL1A1 và COL1A2 gây ra sự thiếu hụt hoặc 
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bất thường cấu trúc của phân tử collagen týp I gây nên bệnh tạo xương bất 

toàn với các đặc điểm giòn xương, giảm khối lượng xương và bất thường các 

mô liên kết, [26]. 

 

Hình 1.3. Cấu trúc của collagen trƣởng thành týp I (nguồn: Roche, 1998) 

Cho đến nay, nhiều công trình nghiên cứu về bệnh tạo xương bất toàn đã 

được thực hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cơ chế phân tử, đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng đã dần sáng tỏ. Các phương pháp điều trị, chăm sóc nhằm 

hạn chế sự tiến triển bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh 

cũng đã được hướng dẫn và phổ biến một cách rộng rãi. 

1.1.3. Lâm sàng và phân loại bệnh tạo xương bất toàn 

Biểu hiện lâm sàng phụ thuộc vào từng týp của bệnh tạo xương bất toàn. Tùy 

theo từng người, bệnh tạo xương bất toàn có thể biểu hiện nhẹ hoặc nghiêm 

trọng. Xương bị giòn, dễ gãy là đặc điểm của những người mắc bệnh tạo 

xương bất toàn. Một số biểu hiện của người mắc bệnh tạo xương bất toàn là 

xương được tạo ra bất thường, người thấp, bé. Khớp lỏng lẻo. Củng mạc mắt 

có màu xanh da trời hoặc màu xám.  Khuôn mặt có hình tam giác. Lồng ngực 

hình thùng. Cong vẹo cột sống. Răng bị giòn, dễ gãy (tạo răng bất toàn). 
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Giảm thính lực. Bất thường kết cấu của da (da nhẵn mịn và mỏng). Những 

dấu hiệu đặc trưng khác có thể phổ biến ở nhiều týp bệnh là chảy máu các 

tạng (dễ gây nên những vết thâm tím) và suy hô hấp. 

Sillence và cộng sự (1979) đã chia bệnh tạo xương bất toàn thành bốn týp [17]: 

1.1.3.1. Týp I: là thể nhẹ nhất và hay gặp nhất. Người bệnh có tầm vóc bình 

thường hoặc tương đối bình thường, có biểu hiện yếu cơ, cột sống có thể bị 

cong, củng mạc mắt có thể có màu xanh hay màu tím, gãy xương thường xảy 

ra trước tuổi dậy thì.  

1.1.3.2. Týp II: là thể nặng nhất. Bệnh nhân thường chết ngay sau khi sinh 

hoặc chỉ sống được một thời gian ngắn do rối loạn chức năng hô hấp (thiểu 

sản phổi, gãy xương sườn), người bệnh có vóc dáng nhỏ, gãy nhiều xương.  

1.1.3.3. Týp III: là thể tương đối nặng, trẻ thường sinh ra đã có gãy xương. 

Củng mạc mắt thường quá trắng hoặc có màu xám, màu xanh, giảm chức 

năng hô hấp, giảm thính lực và bất thường về răng.  

1.1.3.4. Týp IV: là thể trung gian giữa týp I và III. Các biến dạng xương ở 

mức nhẹ đến trung bình.  

Xếp theo thứ tự từ nhẹ đến nặng sẽ là týp I, týp IV, týp III, týp II. Một số 

nghiên cứu mới đã phân loại bệnh tạo xương bất toàn làm 11 týp [7], 

[27],[28],[29],[30],[31]. Thể bệnh tạo xương bất toàn được phân loại tùy 

theo mức độ nghiêm trọng của bệnh. Đột biến mới gặp ở 60% dạng bệnh 

nhẹ nhất (chiếm hơn một nửa các ca bệnh tạo xương bất toàn) bao gồm: 

bệnh tạo xương bất toàn loại cổ điển- không biến dạng (classic – non 

deforming) với củng mạc mắt màu xanh. Hoặc bệnh tạo xương bất toàn 

thuộc loại biến thể phổ biến (common variable) với củng mạc mắt bình 

thường. Hầu hết (100%) bệnh tạo xương bất toàn chết chu sinh (perinatally 

lethal osteogenesis imperfecta). Gần 100% loại bệnh tạo xương bất toàn 

tiến triển dạng tăng dần (progressively deforming osteogenesis imperfecta) 

là do đột biến mới.  
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Hình 1.4. Hình ảnh bất thƣờng xƣơng ở bệnh nhân tạo xƣơng bất toàn 

Hình ảnh đột biến gen tổng hợp collagen týp I ảnh hưởng lên cấu trúc xương 

gây giòn xương làm xương dễ gãy 

 

Hình 1.5. Hình ảnh củng mạc mắt màu xanh ở bệnh nhân tạo xƣơng bất toàn 

Hình ảnh đột biến gen tổng hợp collagen týp I ảnh hưởng lên củng mạc mắt 

biểu hiện củng mạc mắt màu xanh 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Hình ảnh tạo răng bất toàn ở bệnh nhân tạo xƣơng bất toàn 

Hình ảnh đột biến gen tổng hợp collagen týp I ảnh hưởng lên quá trình tạo răng. 
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Bảng 1.1. Đặc điểm của bệnh tạo xƣơng bất toàn [17] 

Týp  

 

Đặc điểm  

I II-A II-B III IV 

Di truyền 

Trội  

trên NST 

 thường 

Trội  

trên NST 

thường 

Trội/lặn 

trên NST 

thường 

Trội/lặn  

trên NST thường 

Trội/lặn  

trên NST 

thường 

Mức độ  

nghiêm trọng 
Nhẹ 

Tử vong 

trước sinh 

Nghiêm 

trọng 
Nhẹ vừa Vừa 

Gãy xương 

 bẩm sinh 
Không Có Có Thường xuyên Hiếm gặp 

Biến dạng xương Hiếm gặp Rất nặng Nặng  Nặng vừa  Nhẹ vừa  

Củng mạc mắt Xanh Đen Đen 
Xanh/ xám/ 

trắng 
Bình thường 

Tầm vóc 
Bình 

thường 

Đặc biệt 

nhỏ 

Đặc biệt 

nhỏ 
Rất nhỏ 

Nhỏ có  

thay đổi 

Sự dịch chuyển khớp Có Có Có Có Có thể 

Mất chức năng nghe 

60% các 

trường 

hợp 

Chưa rõ Chưa rõ Phổ biến 
42% các 

trường hợp 

Tạo răng bất toàn Có thể Chưa rõ Chưa rõ Có Có thể 

Biến chứng hô hấp Không Có Có Có Không 

Biến chứng  

thần kinh 
Không Chưa rõ Chưa rõ Có Không 

 

Bảng 1.1 trình bày sự khác nhau một số đặc điểm di truyền, mức độ nghiêm 

trọng của bệnh cũng như mức độ biểu hiện khác nhau của một số triệu chứng 

của bệnh tạo xương bất toàn ở các týp khác nhau.   
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1.1.4. Cận lâm sàng 

Xét nghiệm có giá trị trong chẩn đoán bệnh tạo xương bất toàn là chụp 

X-quang đơn thuần. Hầu hết các đặc trưng về chẩn đoán hình ảnh của bệnh 

được biểu hiện trên phim X-quang. 

1.1.4.1. Biểu hiện X-quang thông thường của bệnh tạo xương bất toàn 

Phân loại tổn thương X-quang theo các týp [32]: 

- Týp I: xương sọ Tam O’Shanter: sọ phẳng ở trục thẳng đứng và rộng 

theo chiều ngang. Vỏ xương mỏng, xương dài gãy và biến dạng, giảm độ đặc 

của xương, đốt sống dẹt, mất chất vôi. 

- Týp II: xương sườn hình chuỗi hạt, xương bè ngang, gãy và biến dạng 

xương, giảm độ đặc của xương, dẹt đốt sống. 

- Týp III: nang hành xương, xương bình thường hoặc bè ở giai đoạn sớm, 

mỏng ở giai đoạn muộn, gãy và biến dạng xương, giảm độ đặc của xương. 

- Týp IV: vỏ xương mỏng, gãy và biến dạng xương, dẹt đốt sống. 

1.1.4.2. Tỷ trọng xương/mật độ xương 

- Vị trí đo là cột sống thắt lưng hoặc chỏm xương đùi. 

- Mật độ xương thấp ở trẻ em và cả người lớn. Tuy nhiên có thể bình 

thường ở trẻ nhỏ ngay cả khi bị bệnh tạo xương bất toàn thể nặng. 

Cho đến nay chưa có bản tham chiếu nào cho mật độ xương ở trẻ em nên độ 

tin cậy còn chưa cao. 
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1.1.4.3. Sinh thiết xương 

Là xét nghiệm mô bệnh học từ mẫu bệnh phẩm sinh thiết xương (thường là 

xương chậu) có giá trị chẩn đoán và theo dõi điều trị. Hiện nay ở Việt Nam 

chưa tiến hành làm xét nghiệm này. 

- Xương của bệnh nhân tạo xương bất toàn có kích cỡ nhỏ hơn bình 

thường, giảm số lượng bè xương và các bè xương mỏng hơn bình thường 

(hình 1.7), [33]. 

 

Hình 1.7. Hình ảnh mô bệnh học của tạo xƣơng bất toàn [33] 

Hình 1.7 cho thấy số lượng bè xương giảm và các bè xương mỏng hơn bình 

thường trên bệnh tạo xương bất toàn 
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- Tùy theo từng týp mà có biểu hiện mô bệnh học khác nhau, (hình 1.8), [6]. 

 

Hình 1.8. Sự phân chia bè xƣơng đƣợc quan sát dƣới ánh sáng phân cực [6] 

Hình ảnh bè xương dưới ánh sáng phân cực khác nhau giữa người bình thường 

khỏe mạnh so với người bệnh tạo xương bất toàn ở các týp khác nhau  

A. Bình thường khỏe mạnh; B. Tạo xương bất toàn týp I: bè xương mỏng hơn 

bình thường nhưng còn mềm mại; C. Tạo xương bất toàn týp III: bè xương 

mỏng không đều. D. Tạo xương bất toàn týp IV: tương tự týp III. 

1.1.4.4. Xét nghiệm di truyền phân tử [34] 

 - Nuôi cấy nguyên bào sợi từ da bệnh nhân để phân tích xác định cấu 

trúc và chất lượng của collagen týp I (độ nhạy 87% đối với thể trung bình và 

nhẹ; 98% đối với thể nặng). 

- Phân tích trình tự gen COL1A1 và COL1A2 để phát hiện đột biến gen. 

1.1.4.5. Xét nghiệm khác 

 - Các xét nghiệm máu thông thường: công thức máu, calci toàn phần, 

calci ion, phospho, phosphatase kiềm, chức năng thận đều trong giới hạn 

bình thường. 

 - Xét nghiệm nước tiểu: calci, phospho trong giới hạn bình thường. 
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 - Điều này có thể cho phép loại trừ các bệnh về xương khác như còi 

xương kháng vitamin D, đái tháo phosphat,… 

1.1.5. Tần suất mắc bệnh tạo xương bất toàn 

Về mặt dịch tễ, tỷ lệ mắc bệnh tạo xương bất toàn khác nhau ở các týp khác 

nhau: bệnh týp I và týp IV chiếm hơn một nửa trong số tất cả các trường 

hợp. Với  týp II, tỷ lệ mắc là 1÷2/100.000 và đều tử vong sớm. Tạo xương 

bất toàn týp III có tỷ lệ khoảng 1÷2/100.000, còn tạo xương bất toàn týp IV 

là loại hiếm gặp. Trên thế giới, tỷ lệ mắc bệnh ở Canada và ở Hoa Kỳ cũng 

tương tự như tỷ lệ mắc bệnh ở Úc: týp I là thể phổ biến nhất của bệnh, tần 

suất khoảng 4/100.000 trẻ sơ sinh. Týp II là thể hiếm gặp và dễ tử vong, tần 

suất 2/100.000 trẻ sơ sinh. Týp III có tỷ lệ mắc 1/100.000 trẻ sơ sinh. Không 

có số liệu chắc chắn về tỷ lệ mắc của týp IV [35]. Tại châu Á, tỷ lệ mắc 

bệnh khác nhau tùy từng tác giả: ở Ấn Độ năm 1960, tỷ lệ mắc bệnh là 

4/100.000 trẻ sơ sinh; năm 1961 là 5/100.000; năm 1967 là 8/100.000. Ở 

Hàn Quốc, cho đến năm 1970 có 5 trường hợp được báo cáo [36]. Như vậy 

tỷ lệ mắc bệnh khác nhau ở mỗi nước khác nhau, [37]. 

1.1.6. Di truyền học bệnh tạo xương bất toàn 

Tạo xương bất toàn là một bệnh di truyền trội hoặc lặn trên nhiễm sắc thể 

thường [1],[4],[5],[38],[39],[40]. Khoảng trên 90% trường hợp bệnh là di 

truyền trội, do đột biến gen COL1A1 và COL1A2. Bệnh gặp ở nam và ở 

nữ với nguy cơ mắc như nhau. Khi người bố hoặc người mẹ bị bệnh, nguy 

cơ con bị bệnh là 50% và không bị bệnh là 50%. Trong trường hợp bệnh 

tạo xương bất toàn di truyền theo quy luật alen trội thì trẻ chỉ cần nhận một 

alen của người mẹ hoặc người bố đã biểu hiện bệnh, vì vậy bệnh được 

biểu hiện ở nhiều thế hệ, [41]. 
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Bệnh di truyền do các gen trội trên nhiễm sắc thể thường đựơc bắt gặp 

với tần số khoảng 1/200. Nếu tính riêng lẻ thì mỗi bệnh di truyền do gen trội 

trên nhiễm sắc thể thường là khá hiếm trong quần thể. Tuy nhiên, các bệnh 

phổ biến nhất có tần số gen khoảng 0,001. Tính trạng hay bệnh di truyền do 

các gen trội trên nhiễm sắc thể thường có một số các đặc điểm quan trọng. 

Thứ nhất, cả hai giới biểu hiện tính trạng với tỉ lệ gần như nhau. Bố và mẹ có 

vai trò ngang nhau trong việc truyền tính trạng cho con cái. Thứ hai, không có 

sự ngắt quãng thế hệ: kiểu hình bệnh được truyền từ ông bà sang bố mẹ, rồi từ 

bố mẹ cho con cái... Nếu bố mẹ không bị bệnh thì sẽ không truyền bệnh cho 

con cái. Vì vậy kiểu biểu hiện này được gọi là kiểu di truyền phân bố dọc 

(vertical transmission pattern). Thứ ba, mặc dù sự truyền tính trạng từ bố cho 

con trai không được yêu cầu để đánh giá sự di truyền gen trội trên nhiễm sắc 

thể thường nhưng sự hiện diện của nó trong một phả hệ loại trừ chắc chắn các 

kiểu di truyền khác (đặc biệt là sự di truyền liên kết với nhiễm sắc thể X). 

 

 

Hình 1.9. Sự di truyền trội trong bệnh tạo xƣơng bất toàn 
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Giống như bệnh di truyền do các gen trội trên nhiễm sắc thể thường, các bệnh 

di truyền do gen lặn trên nhiễm sắc thể thường là khá hiếm trong quần thể. Chỉ 

khi ở trạng thái đồng hợp thì mới biểu hiện thành kiểu hình. Các thể dị hợp là 

phổ biến nhiều hơn thể đồng hợp. Sự di truyền các gen lặn trên nhiễm sắc thể 

thường có một số đặc điểm quan trọng. Thứ nhất, kiểu hình bệnh biểu hiện ở 

một hoặc nhiều anh chị em nhưng không phát hiện thấy ở các thế hệ trước đó. 

Do vậy kiểu di truyền này được gọi là kiểu di truyền phân bố ngang 

(horiziontal transmission pattern). Thứ hai, giống như trường hợp di truyền do 

gen trội trên nhiễm sắc thể thường, nam và nữ đều có khả năng bị mắc bệnh với 

tỉ lệ ngang nhau. Thứ ba, trung bình khoảng 25% số con của cặp bố mẹ dị hợp 

sẽ bị mắc bệnh. Cuối cùng, tính đồng huyết (consanguinity) thường hiện diện 

trong các phả hệ liên quan đến bệnh do gen lặn trên nhiễm sắc thể thường nhiều 

hơn so với các phả hệ liên quan đến các kiểu di truyền khác. 

1.1.7. Chẩn đoán 

Chẩn đoán bệnh tạo xương bất toàn dựa vào các biểu hiện lâm sàng, triệu 

chứng X-quang, tiền sử gãy xương và tiền sử gia đình. Chẩn đoán bệnh 

không phức tạp ở những cá nhân có tiền sử gia đình hoặc biểu hiện bệnh 

nặng, nhưng có thể khó khăn ở những người không có tiền sử gia đình và 

khi gãy xương không kết hợp với các bất thường ngoài xương. Hoặc nếu 

chỉ dựa vào các dấu hiệu lâm sàng thì nguy cơ nhầm lẫn với các bệnh lý 

khác về xương tương đối cao. Một số bệnh lý xương như bệnh 

osteomalacia (bệnh nhuyễn xương) có các biểu hiện lâm sàng tương tự 

bệnh tạo xương bất toàn. Bởi vậy, các phương pháp nghiên cứu di truyền và 

xác định đột biến gen góp phần chẩn đoán xác định và tiên lượng bệnh tạo 

xương bất toàn [6],[32],[42].  

Đối với bệnh lý của thai nhi trong đó có bệnh tạo xương bất toàn, hiện 

nay siêu âm trước sinh là lựa chọn đầu tiên. Siêu âm trước sinh có thể chẩn 

đoán chính xác bệnh tới 89%. Siêu âm hai chiều là kỹ thuật chẩn đoán hình 
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ảnh đáng tin cậy trong bệnh tạo xương bất toàn týp II và III. Việc chẩn đoán 

có thể được thực hiện sớm nhất ở tuần 17 của thai kỳ với bệnh týp I và tuần 

13 với bệnh týp II. Đối với bệnh tạo xương bất toàn týp III, chiều dài chi 

thường bắt đầu biến đổi sớm nhất ở khoảng tuần 17 đến 18 của thai 

kỳ. Bệnh týp III hoặc loại IV có thể có hoặc không có gãy xương, biến 

dạng xương hay giảm khoáng hóa xương; nếu có thì sự biến đổi chỉ nhìn 

thấy được ở ba tháng cuối thai kì. Vì vậy cần siêu âm định kỳ khi có nghi 

ngờ tạo xương bất toàn týp III hoặc týp IV, [43],[44]. 

 

Hình 1.10. Hình ảnh siêu âm thai ở 20 tuần [44] 

Mũi tên cho thấy gãy xương sườn, giảm khoáng ở xương mũi  

Kết quả phân tích gen cũng là tiền đề quan trọng giúp chẩn đoán trước sinh 

đối với các đối tượng có nguy cơ cao sinh con bị bệnh tạo xương bất toàn, nhằm 

đưa ra những tư vấn di truyền, giúp ngăn ngừa và giảm tỉ lệ mắc bệnh. 

1.1.8. Điều trị bệnh tạo xương bất toàn 

Cho đến nay, vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu đối với bệnh tạo 

xương bất toàn. Hầu hết các biện pháp đều tập trung vào điều trị hỗ trợ nhằm 

mục đích giảm đau, giảm gãy xương tái phát, từ đó giảm đến mức tối đa tỷ lệ 

tàn tật và sự suy giảm các chức năng khác, giúp cải thiện chất lượng sống cho 

bệnh nhân. Lý do là chưa có thể thay thế lại được cấu trúc của chất collagen 
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trong cơ thể cũng như hiện nay chưa có phương thức nào kích thích cho cơ 

thể tăng tổng hợp số lượng collagen. Phương pháp điều trị gen bằng cách can 

thiệp tận gốc vào các thương tổn trên gen đã có những nghiên cứu bước đầu 

thành công, điều này sẽ mang lại những hy vọng liệu pháp điều trị mới cho 

bệnh nhân tạo xương bất toàn [45],[46],[47],[48]. 

Hiện nay vấn đề đặt ra là quản lý bệnh nhân như thế nào và giúp cho 

bệnh nhân giảm thiểu tai biến gãy xương đến mức có thể. Điều trị phải dựa 

trên từng bệnh nhân tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh và tuổi tác 

của bệnh nhân. Điều trị bệnh này phải có sự phối hợp của nhóm các thầy 

thuốc các chuyên khoa khác nhau, vật lý trị liệu, y tá chuyên ngành và các 

nhân viên y tế cộng đồng. 

Nguyên tắc trị liệu bao gồm: 

- Tối ưu hóa chức năng của bộ xương. 

- Tối thiểu hóa các biến dạng và sự tàn phế. 

- Hỗ trợ và phát triển kỹ năng sinh tồn độc lập của người bệnh. 

- Duy trì sức khỏe toàn trạng, điều trị vật lý. 

Hầu hết các trị liệu áp dụng cho bệnh nhân tạo xương bất toàn là trị liệu 

không can thiệp phẫu thuật kể cả xương bị gãy. Bó bột, bất động, nẹp cố định 

là những biện pháp áp dụng để chữa gãy xương trong bệnh tạo xương bất 

toàn. Tuy nhiên, việc bất động trong trị liệu này cũng gây ra nguy cơ là làm 

tăng nguy cơ mắc bệnh khác cũng như tăng nguy cơ gãy xương thêm. Do đó 
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việc cố định xương trị liệu phải kết hợp với vận động và vật lý trị liệu ngay 

sau đó để giảm thiểu các nguy cơ khác phát sinh. 

Điều trị dự phòng: Tập thể dục là biện pháp tốt để giúp cho người bệnh 

tăng cường độ chịu lực của xương và sức lực của cơ bắp, là các yếu tố giúp 

ngăn ngừa gãy xương. 

Điều trị chỉnh hình được chỉ định khi gãy xương nhằm duy trì tư thế 

giải phẫu của chi. 

Điều trị răng nhằm duy trì cả răng sữa và răng vĩnh viễn, duy trì chức 

năng cắn và khớp cắn cho bệnh nhân. 

Điều trị điếc: điếc xuất hiện sớm ở bệnh nhân tạo xương bất toàn 

thường do gãy xương ở tai giữa hoặc do co cứng và sẹo ở xương đe. Phẫu 

thuật sửa chữa xương và tạo xương đe giả ở giai đoạn này có thể cải thiện 

chức năng nghe. Điếc xuất hiện muộn thường ảnh hưởng đến thần kinh cảm 

nhận, do đó không đáp ứng với phẫu thuật tai giữa. Cấy ốc tai được áp dụng 

cho một số bệnh nhân nhưng hiệu quả còn hạn chế. 

Cách đây hai thập kỷ, Albright và cộng sự đã đánh giá 96 báo cáo của 

nhiều phương pháp điều trị khác nhau bao gồm hormon (calcitonin, cortison, 

oestrogens, androgens và thyroxin), chất khoáng (aluminium, calci, fluorid, 

magnesium, phosphat và strontium) và một số phương pháp ngoại lai khác 

(arsenic, tia xạ, acid hydrochloric pha loãng) [49]. Hầu hết các nghiên cứu xác 

nhận hiệu quả lâm sàng của các biện pháp can thiệp nhưng không bền vững 

theo thời gian. Hiện nay, có rất ít hiểu biết về hiệu quả của điều trị 
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biphosphonat đường uống mặc dù chế độ ăn uống được khảo sát bằng thử 

nghiệm có đối chứng. Giảm đau xương rõ rệt có thể thấy sau vài tuần điều trị 

biphosphonat, [50],[51]. 

Nói tóm lại, bệnh tạo xương bất toàn là một bệnh lý di truyền, gây 

hậu quả lên sức bền của khung xương nặng hay nhẹ tùy theo thể bệnh. Cho 

đến hiện nay, vẫn chưa có phương thức điều trị triệt để. Bệnh dù không thể 

chữa khỏi, nhưng vẫn có một số biện pháp quản lý nhằm hạn chế biến 

chứng của bệnh, làm giảm tần suất gãy xương cũng như cải thiện các chức 

năng khác của cơ thể.  

1.2. Cơ chế phân tử bệnh tạo xƣơng bất toàn 

1.2.1. Cấu trúc, chức năng của protein collagen týp I  

1.2.1.1. Thành phần, cấu trúc 

Phân tử collagen týp I là protein gồm ba chuỗi polypeptid (hai chuỗi α1 và 

một chuỗi α2). Trong đó gen COL1A1 mã hóa cho hai chuỗi pro-α1, gen 

COL1A2 mã hóa cho một chuỗi pro-α2. Các chuỗi propeptid liên kết với nhau 

(hai chuỗi pro-α1 và một chuỗi pro-α2) tạo thành chuỗi bậc ba helix. Vùng 

trung tâm của chuỗi xoắn dài 1012 acid amin, trong đó có 338 tripeptid G-X-

Y lặp lại liên tục (với G là glycin, X thường là prolin, Y thường là 

hydroxyprolin), [14],[52],[53],[54],[55]. 
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Hình 1.11. Cấu trúc phân tử collagen bình thƣờng và bất thƣờng [55] 

Hình ảnh cho thấy gen COL1A1 mã hóa cho hai chuỗi pro-α1, gen COL1A2 

mã hóa cho một chuỗi pro-α2. Các chuỗi này liên kết với nhau  tạo thành 

chuỗi bậc ba helix. Khi có đột biến xảy ra trên gen COL1A1 gây rối loạn cấu 

trúc phân tử collagen, là nguyên nhân gây bệnh tạo xương bất toàn. 

(A): Cấu trúc gen COL1A1 gồm 3 phần chính: 

(1) Vùng promoter hay vùng hoạt hóa (màu vàng) chứa trình tự TATA 

(hộp TATA màu đen) là nơi bám dính của các protein liên kết với hộp TATA, 

để tạo phức hợp RNA polymerase khởi động quá trình phiên mã 

(transcription). Hộp TATA cách mã mở đầu của gen khoảng 50 nucleotid. 

(2) Vùng chứa 51 exon và các intron của gen COL1A1 (màu xanh lá cây). 

(3) Đuôi poly A (poly adenin) màu hồng, nằm ở vùng 3’-UTR 

(untranslated region): là chuỗi lặp lại nhiều ribonucleotid dạng adenin ở 

đầu 3’ của mRNA (sau khi phiên mã). Sự polyadenyl hóa được thực hiện 
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nhờ enzym đặc biệt là poly (A) polymerase sử dụng adenin như một cơ 

chất để gắn và kéo dài chuỗi adenin vào đầu 3’. Chuỗi poly A là nơi bám 

dính đặc hiệu của protein đặc hiệu PABP (poly A binding protein). Protein 

này hoạt hóa cùng với phức hợp eIF (eukaryotic initiation factors), cụ thể 

là eIF-4, để hoàn thiện quá trình phiên mã, kích hoạt sự bám của ribosom, 

khởi động quá trình dịch mã. 

(B): Chuỗi collagen týp I bao gồm hai chuỗi pro-α1 và một chuỗi pro-α2. 

Sự bền vững của cấu trúc này phụ thuộc vào sự lặp lại của bộ ba acid amin 

Gly-X-Y. Khi có sự bất thường xảy ra trên gen COL1A1 dẫn tới thêm hoặc 

mất glycin (vùng màu đỏ) sẽ gây rối loạn cấu trúc phân tử collagen, là nguyên 

nhân gây bệnh tạo xương bất toàn. 

(C): Phân tử collagen týp I. 

1.2.1.2. Chức năng  

Collagen thuộc họ protein ngoại bào đóng vai trò quan trọng trong sự phát 

triển và là thành phần cần thiết tham gia cấu trúc mô và các cơ quan, bao gồm 

cả phổi, da, xương, mạch máu. Collagen có vai trò làm kết dính, tạo độ bền 

cho những cấu trúc có hình dạng của cơ thể như khung xương, nhãn cầu; là bộ 

khung của các cấu trúc. Những bó collagen (gồm các sợi collagen) là thành 

phần chính của thể nền màng tế bào cấu tạo nên hầu hết các mô và cấu trúc 

bên ngoài của tế bào, đồng thời collagen cũng được tìm thấy bên trong của tế 

bào. Collagen là thành phần chính của gân, sụn, xương, dây chằng và da; 
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cùng với keratin mềm, collagen tạo nên độ dẻo dai của da, độ bền của thành 

mạch máu và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển mô tế bào. Trong 

đó collagen týp I là loại collagen cấu trúc chủ yếu của xương, da và dây 

chằng; là thành phần chính của ngà răng, chiếm 30% trọng lượng cơ thể. 

Ngoài ra nó còn được tìm thấy ở giác mạc, củng mạc mắt, màng não… Vì 

vậy khi có sự khiếm khuyết về cấu trúc, chức năng phân tử collagen týp I 

trong bệnh tạo xương bất toàn, bệnh biểu hiện ở nhiều mô và cơ quan, 

[18],[34],[56],[57]. 

1.2.2. Vị trí, cấu trúc, chức năng của gen COL1A1, COL1A2 

1.2.2.1. Vị trí 

Gen COL1A1 nằm trên cánh dài nhiễm sắc thể 17 ở vị trí 21.33 (17q21.33). 

 

Hình 1.12. Vị trí của gen COL1A1 trên cánh dài nhiễm sắc thể 17 

(nguồn: http://ghr.nlm.nih.gov) 
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Gen COL1A2 nằm trên cánh dài nhiễm sắc thể 7 ở vị trí 22.1 (7q22.1). 

 

Hình 1.13. Vị trí của gen COL1A2 trên cánh dài nhiễm sắc thể 7 

(nguồn: http://ghr.nlm.nih.gov) 

1.2.2.2. Cấu trúc và chức năng 

Gen COL1A1 gồm 51 exon với chiều dài 18kb, mã hóa 5kb cho chuỗi pro-α1 

(procollagen týp I alpha 1) tham gia cấu trúc phân tử collagen týp I. Các exon 

từ 6 tới 49 mã hóa chuỗi xoắn kép alpha. Hầu hết các exon này có chiều dài 

khoảng 45 bp, 54 bp hoặc bội số của 45 hoặc 54 bp. 

 

Hình 1.14. Cấu trúc của gen COL1A1 [58] 

Gen COL1A1 mã hóa chuỗi pro-α1 gồm 1464 acid amin [58]. Cấu trúc 

gen chia thành 3 vùng chính: vùng promoter, vùng chứa exon và intron, 

đuôi poly A.  
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Để tổng hợp chuỗi procollagen, đầu tiên gen COL1A1 sẽ thực hiện 

phiên mã tổng hợp phân tử mRNA tiền thân. Phân tử mRNA này trải qua 

quá trình cắt các intron và nối các exon với nhau để tạo ra phân tử mRNA 

hoàn thiện. Phân tử mRNA hoàn thiện được sử dụng làm khuôn dịch mã 

tổng hợp chuỗi pro-α1. 

Gen COL1A2 gồm 52 exon với chiều dài 38kb, mã hóa 5kb cho chuỗi 

pro-α2 (procollagen týp I alpha 2) tham gia cấu trúc phân tử collagen týp I, [59]. 

1.2.2.3. Các đột biến gen COL1A1 và COL1A2 

Đột biến gen mã hóa collagen týp 1 lần đầu tiên được mô tả bởi Chu và cộng 

sự năm 1983, rồi đến Pihlajaniemi và cộng sự năm 1984 [60],[61]. Hiện nay 

có đến 90% các trường hợp mắc bệnh tạo xương bất toàn là do đột biến gen di 

truyền alen trội nằm trên gen COL1A1 hoặc COL1A2, còn lại 10% gây nên 

bởi các đột biến gen lặn trên một trong các gen hiện nay đã biết (CRTAP, 

LEPRE1, PPIB, SERPINH1, FKBP10, PLOD2, SP7, SERPINF1) hoặc trên 

các gen chưa được phát hiện (hình 1.15), [52],[62]. 

 

Hình 1.15. Tỷ lệ đột biến trên các gen gây bệnh tạo xƣơng bất toàn 

(nguồn: https://oi.gene.le.ac.uk) 
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Các đột biến trên gen COL1A1 gây bệnh tạo xương bất toàn gồm đột biến thay 

thế nucleotid, đột biến mất nucleotid, đột biến thêm nucleotid, đột biến tại vị trí 

nối exon-intron. Trong đó đột biến thay thế nucleotid là phổ biến nhất, chiếm 

khoảng 82% các đột biến trên gen COL1A1, (hình 1.16). 

 

Biểu đồ 1.1. Tỉ lệ các đột biến trên gen COL1A1 gây bệnh tạo xương bất toàn 

(nguồn: https://oi.gene.le.ac.uk) 

Trong các đột biến thay thế nucleotid thì phổ biến nhất là đột biến thay thế 

bằng nucleotid loại nào từ đó dẫn đến biến đổi acid amin glycin bằng một 

acid amin khác. Năm 1997, theo nghiên cứu của Dalgleish và cộng sự cũng 

cho thấy đột biến thay thế bằng nucleotid loại nào từ đó dẫn đến biến đổi acid 

amin glycin bằng một acid amin khác (bảng 1.2), [12]. Hiện nay có hơn 300 

đột biến thay thế glycin được phát hiện trên bệnh nhân tạo xương bất toàn 

được tổng hợp lại trên dữ liệu các đột biến gen COL1A1, COL1A2 

[50],[61],[62]. Các đột biến này không tập trung ở vùng trọng điểm (hotspot) 

mà rải rác khắp chiều dài của gen, vì vậy quá trình phân tích gen tìm đột biến 

tương đối khó khăn [12],[63],[64],[65],[66]. Một số nghiên cứu đã phát hiện 

ra rằng đột biến dạng dị hợp tử, đột biến một trong hai alen (heterozygous) 
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gây nên thể bệnh nhẹ; trong khi đó đột biến dạng đồng hợp tử gây nên thể 

bệnh nặng [67,68]. Các đột biến thay thế glycin (Gly) cũng như cấu trúc 

Gly-X-Y có vai trò quan trọng và thường là nguyên nhân gây rối loạn cấu trúc 

collagen I hay chuỗi helix alpha. Vùng này nằm trải dài từ exon 6 đến 49 của 

gen COL1A1 và từ exon 6 đến exon 50 của gen COL1A2. Như vậy, không 

chỉ các đột biến trong các exon mà ngay cả các đột biến nằm trong vùng 

intron đều ảnh hưởng đến cấu trúc chuỗi xoắn bậc ba. Thực tế đã chứng minh, 

18% đột biến intron ở chuỗi DNA của gen COL1A1 và 15% đột biến intron ở 

chuỗi DNA của gen COL1A2 được công bố gây bệnh tạo xương bất toàn 

(Osteogenesis Imperfecta Variant Database). Nhiều nghiên cứu cho thấy vai 

trò của các nucleotid đặc hiệu như các motif GGGGC, AG, GC tùy thuộc 

vùng intron, nằm xung quanh vị trí 5’ tận và 3’ tận của một exon đều có vai 

trò quan trọng là tạo liên kết với các phức hợp protein-RNA (heterogeneous 

nuclear ribonucleoproteins - hnRNPs) để thực hiện quá trình cắt nối hoàn 

thiện mRNA. Những dạng này đã được nghiên cứu và công bố là một liên kết 

đặc hiệu với các phức hợp hnRNPs F/H/U trong rất nhiều công trình trong 

thời gian gần đây [69,70]. Những phức hợp hnRNPs có hai nhiệm vụ chính. 

Thứ nhất, nếu như các protein giàu serin/arginin (SRs protein) gắn vào các 

vùng tăng cường cắt nối trên exon của pre-mRNA (ESE: exon splicing 

enhancer), thì các hnRNPs sẽ tìm đến những vùng tăng cường đặc hiệu trên 

intron (ISE: intron splicing enhancer) [71],[72],[73],[74]. Sự liên kết này tạo 

ái lực để các tiểu đơn vị spliceosome (U1snRNP, U2snRNP, U2AF65/35) 

khởi động quá trình cắt nối (splicing process). Thứ hai, hnRNPs có thể gắn 

vào vùng ESE, nhằm đảm bảo mRNA được tổng hợp trong nhân tế bào sẽ 

được chuyển tới tế bào chất để bắt đầu quá trình dịch mã. hnRNPs được tái 

sử dụng sau khi chúng quay trở lại nhân, (hình 1.17). 
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Hình 1.16. Vai trò của protein hnRNPs và SR 

trong quá trình hoàn thiện mRNA 

- SRs protein: protein giàu serin/arginin 

- hnRNPs (heterogeneous nuclear ribonucleoproteins): phức hợp 

protein-RNA 

- Các tiểu đơn vị hnRNPs: U1 liên kết với nucleotid GU, U2 liên kết với 

nucleotid A, AG  

- ESE (exon splicing enhancer): vùng tăng cường cắt nối trên exon của 

pre- mRNA  

- ISE (intron splicing enhance): vùng tăng cường cắt nối đặc hiệu trên intron 

- Donor site: vùng cho  

- Acceptor site: vùng nhận. 

Donor site 

(DS) 

Acceptor 
site (AS) 
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Bảng 1.2. Đột biến gen COL1A1, COL1A2 trên bệnh nhân tạo xƣơng bất toàn [12] 

Subject 
COL1A1 

cDNA 
Protein 

Triple 

helix 
Exon 

COL1A2 

cDNA 
Protein 

Triple 

helix 
Exon 

Missense 

mutations 
        

F1 c.1058G>A p.Gly353Asp 175 17     

E6 c.1103G>T p.Gly368Val 190 17     

E1 c.1273G>A p.Gly425Ser 247 19     

H2 c.1364G>A p.Gly455Asp 277 21 c.700C>T p.Arg234Cys 144 15 

F5 c.1409G>T p.Gly470Val 292 21     

D8 c.1426G>T p.Gly509Val 331 23     

G4 c.1643G>C p.Gly548Ala 370 24     

A1 c.1804G>A p.Gly602Arg 424 26     

G1 c.1804G>A p.Gly602Asg 424 26     

D7 c.1814G>A p.Gly605Asp 427 26     

G7 c.1840G>C p.Gly614Arg 436 27     

A7 c.2218G>C p.Gly740Arg 562 32     

 c.1168G>A p.Ala390Thr 212 18     

E4 c.2425G>A p.Gly809Ser 631 36     

E8 c.2470G>C p.Gly824Arg 646 37     

H4 c.2533G>C p.Gly845Arg 667 37     

H5 c.2542G>C p.Gly848Arg 670 37     

B1 c.2596G>A p.Gly866Ser 688 38     

B7 c.2623G>A p.Gly875Ser 697 39     

 c.863A>T p.Gly288Ala 110 13     

E5 c.2650G>A p.Gly884Ser 706 39     

G2 c.2650G>A p.Gly884Ser 706 39     

E3 c.2687G>A p.Gly896Asp 718 40     

C5 c.2839G>T p.Gly947Cys 769 41     

 c.2563A>C p.Asn855His 677 38     

G3 c.2930G>A p.Gly977Asp 799 44     

B3 c.3001G>T p.Gly1001Cys 823 42     

B2 c.3065G>T p.Gly1022Val 844 43     

F3 c.3065G>T p.Gly1022Val 844 43     

B5 c.3164G>A p.Gly1055Asp 877 44     

G8 c.3280G>A p.Gly1094Ser 916 46     

C6 c.3299G>A p.Gly1100Asp 922 46     

 c.436C>A p.Pro146Thr  5     

D6 4237G>A p.Asp1413Asn  51     

F8     c.1190G>A p.Gly397Glu 307 21 

D4     c.1360G>T p.Gly454Cys 364 24 

A3     c.1369_1370GG>CT p.Gly457Leu 367 24 

F7     c.1577G>A p.Gly526Glu 436 27 

E7     c.1685G>T p.Gly562Val 472 29 

A6     c.2215G>C p.Gly739Arg 649 37 

F6     c.2243G>T p.Gly748Val 658 37 

H3     c.2369G>A p.Gly790Asp 700 39 

B8     c.2567G>T p.Gly856Val 766 41 

E2     c.2845G>A p.Gly949Ser 859 44 

H7     c.2864G>A p.Gly955Asp 865 44 

A4     c.3080G>A p.Gly1027Glu 937 46 
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Hình 1.17. Hình ảnh các đột biến gen COL1A1 [12] 

1.3. Phƣơng pháp phát hiện đột biến gen COL1A1, COL1A2  

PCR được dùng để khuếch đại 51 exon của gen COL1A1 và 52 exon của gen 

COL1A2 trước khi tiến hành giải trình tự gen xác định đột biến. Kỹ thuật này 

đòi hỏi phải tối ưu điều kiện PCR để có thể đưa ra sản phẩm PCR đặc hiệu, 

không có sản phẩm phụ, vạch rõ nét, giúp giải trình tự gen thu được kết quả 

tốt và không bị nhiễu. 

1.3.1. Phương pháp PCR  

PCR là kỹ thuật nhân bản DNA trong ống nghiệm. Nguyên tắc của phản ứng 

PCR dựa trên đặc điểm của quá trình tự sao chép DNA trong tế bào: cần có 

DNA ở dạng sợi đơn, cần các đoạn mồi và các loại enzym xúc tác, [75],[76], 

[77],[78],[79],[80],[81],[82]. 

Kỹ thuật PCR sử dụng Taq polymerase (enzym chịu nhiệt) tổng hợp một 

mạch DNA mới từ mạch DNA đơn làm khuôn với nguyên liệu là bốn loại 

nucleotid. Phản ứng đòi hỏi phải có mặt của cặp mồi đặc hiệu (mồi xuôi, mồi 

ngược) có trình tự bổ sung với hai đầu của trình tự DNA khuôn. 

PCR là một chuỗi nhiều chu kỳ nối tiếp nhau, mỗi chu kỳ gồm ba giai 

đoạn nhiệt độ khác nhau (hình 1.18): 

Đồng hợp tử (homozygous) Dị hợp tử (Heterozygous) 
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- Giai đoạn 1 (biến tính): DNA khuôn sẽ được biến tính ở nhiệt độ 

cao (cao hơn nhiệt độ Tm) 94
o
C ÷ 95

o
C trong vòng từ 30 ÷ 60 giây. 

- Giai đoạn 2 (bắt cặp): nhiệt độ hạ thấp dưới nhiệt độ nóng chảy 

Tm (temperature melting) của các mồi khoảng 40
o
C ÷ 70

o
C 

khoảng 30 ÷ 60 giây. 

- Giai đoạn 3 (kéo dài): nhiệt độ tăng lên 72
o
C. 

 

 

Hình 1.18. Các bƣớc cơ bản của phản ứng PCR 

(Nguồn: Andy Vierstraete, 1999) 

1.3.2. Phương pháp giải trình tự gen  

Giải trình tự gen (DNA sequencing) là phương pháp xác định vị trí sắp xếp 

của các nucleotid trong phân tử DNA. 
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Phân tử DNA là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch đơn được cấu tạo từ 

bốn loại nucletid khác nhau đó là: A (adenin), C (cytosin), G (guanin) và T 

(thymin). Các nucleotid này liên kết với nhau theo một thứ tự xác định. Giải 

trình tự gen tức là phát hiện được thứ tự sắp xếp của bốn nucleotid này trên 

phân tử DNA. 

Vào giữa thập kỷ 70, có hai quy trình giải trình tự như sau được đưa ra 

gần như cùng một lúc: 

- Phương pháp của Maxam và Gilbert (1977) cắt đứt sợi đôi DNA tại các 

vị trí đặc biệt bằng các phản ứng hoá học. 

- Phương pháp Sanger (1977) dùng enzym xúc tác sợi bổ sung tương ứng 

của một chuỗi DNA cần xác định trình tự, những sản phẩm tổng hợp bị chấm 

dứt tại một điểm đặc biệt nào đó. 

Hiện nay phương pháp của Sanger được sử dụng phổ biến ở Việt Nam 

và thế giới. Phương pháp của Sanger sử dụng ddNTP (dideoxyribonucleotide 

triphosphate) là các đồng phân của dNTP (deoxyribonucleotide triphosphate), 

còn được gọi là “terminator”. Cấu trúc ddNTP tương tự dNTP chỉ có một 

điểm khác biệt duy nhất là ddNTP không có gốc OH ở vị trí carbon 3 của 

deoxyribose, là vị trí để các dNTP tiếp theo gắn vào. Do đó, phản ứng tổng 

hợp DNA sẽ được dừng lại tại ngay vị trí mà ddNTP được gắn ngẫu nhiên vào 

thay cho dNTP [83],[84]. 

Các phòng xét nghiệm hiện nay hầu hết đều giải trình tự bằng phản ứng 

enzym, nhưng khi làm giải trình tự thì dùng máy tự động chứ không dùng kỹ 

thuật xạ ký tự ghi như trước đây nữa. Tóm lại, sự ra đời của kỹ thuật PCR đã 

giúp cho kỹ thuật giải trình tự có những tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật cũng 

như phạm vi áp dụng, cho phép xác định trực tiếp trình tự của một DNA 

khuếch đại bằng PCR mà không qua tạo dòng. 
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Kỹ thuật nhân bản DNA trong ống nghiệm bằng PCR cũng giúp cải tiến 

phản ứng giải trình tự kém hiệu quả trước đây trở nên hiệu quả hơn nhờ áp 

dụng polymerase giải trình tự bền với nhiệt độ, để phản ứng giải trình tự được 

thực hiện qua các chu kỳ nhiệt giống như PCR, vì thế hiện nay gọi là phản 

ứng chu kỳ nhiệt giải trình tự.    

1.3.3. Kỹ thuật SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) 

Kỹ thuật này dựa trên sự biến dạng gây ra bởi sự thay thế một nucleotid trong 

một đoạn DNA mạch đơn. Sự thay đổi hình dạng này dẫn đến sự khác biệt về 

tốc độ di chuyển đoạn gen khi điện di so với đoạn DNA mạch đơn của chủng 

hoang dại. Sau phản ứng PCR, sản phẩm khuếch đại được biến tính và điện di 

trên gel polyacrylamid. Sự thay đổi độ di động đoạn DNA trên điện di của 

mẫu bệnh nhân biểu thị sự hiện diện của nucleotid bị biến đổi ở vùng được 

phân tích. SSCP có thể được sử dụng để phát hiện đột biến điểm gen 

COL1A1 và gen COL1A2 do các đột biến này nằm rải rác khắp chiều dài gen, 

tuy nhiên kỹ thuật này chỉ có thể thực hiện được ở những vùng gen có kích 

thước sản phẩm PCR  200 bp, [85]. 

1.4. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam 

1.4.1. Trên thế giới 

Sillence và cộng sự (1979) đã chia bệnh tạo xương bất toàn thành 4 týp [17]. 

Týp I là thể nhẹ nhất của bệnh, có tiên lượng tốt nhất, di truyền trội trên 

nhiễm sắc thể (NST) thường (hoặc đột biến mới ở 33% các trường hợp) gây 

ra các alen không có chức năng dẫn đến giảm số lượng sợi procollagen týp I. 

Năm 1989, Superti A. – Furgat, Pistonet F. và cộng sự nghiên cứu về biến 

đổi lâm sàng của bệnh tạo xương bất toàn liên quan tới COL1A1 và sự biến 

đổi cấu trúc của phân tử collagen týp I. Đột biến gen mã hóa collagen týp I 

lần đầu tiên được mô tả bởi Chu và cộng sự năm 1983 rồi đến Pihlajaniemi 
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và cộng sự năm 1984 [60],[61]. Từ đó đến nay, khoảng 300 đột biến khác 

nhau trên COL1A1 và COL1A2 đã được phát hiện, trong đó đột biến phổ 

biến nhất được mô tả bởi Dalgleish và cộng sự năm 1997 là sự thay đổi các 

acid amin glycin thành một acid amin khác. Các đột biến này không  tập 

trung ở vùng trọng điểm (hotspot) mà rải rác khắp chiều dài của gen vì vậy 

quá trình phân tích gen tìm đột biến tương đối khó khăn [12].  

1.4.2. Ở Việt Nam 

Nghiên cứu bệnh tạo xương bất toàn ở Việt Nam vẫn còn rất ít, chủ yếu 

nghiên cứu về mặt lâm sàng nên thông tin còn hạn chế. Từ năm 2000 đến 

2009, Cấn Thị Bích Ngọc đã tiến hành nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng, theo dõi và điều trị cho 104 bệnh nhân tạo xương bất toàn tạo 

xương bất toàn tại Khoa Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi 

Trung ương [86]. Kết quả cho thấy týp III là thể bệnh hay gặp nhất và 

chiếm 63%, týp II nặng nhất và chiếm 8%, hầu hết các bệnh nhân đều có 

gãy xương tự phát hoặc tái phát (96%), chậm phát triển chiều cao, biến 

dạng xương (91%), củng mạc mắt màu xanh (83%) và đáp ứng tốt với điều 

trị bằng biphosphonat. Năm 2004, Vũ Chí Dũng và cộng sự tiến hành 

nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh tạo xương bất toàn tại Bệnh viện 

Nhi Trung ương 87. Hiện nay Trung tâm nghiên cứu Gen - Protein tại 

Trường Đại học Y Hà Nội – Đống Đa – Hà Nội đã và đang nghiên cứu về 

bệnh học phân tử bệnh tạo xương bất toàn. 
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Chƣơng 2 

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

2.1.1. Nhóm bệnh 

2.1.1.1. Nhóm 1 

50 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh tạo xương bất toàn. Số bệnh nhân này 

được lựa chọn trong số hơn 100 bệnh nhân tạo xương bất toàn đang được điều trị 

và trong danh sách quản lý của Khoa Nội tiết - Chuyển hoá - Di truyền, Bệnh 

viện Nhi Trung ương để đảm bảo tính khả thi của đề tài. 

Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: 

- Tiêu chuẩn lâm sàng theo Neish A.S., Winalski và cộng sự năm 1995 

gồm 4 tiêu chuẩn [37]: 

               + Loãng xương, gãy xương tự phát và/hoặc tái phát 

               + Củng mạc mắt màu xanh 

               + Tạo răng bất toàn 

               + Giảm thính lực 

       Chẩn đoán tạo xương bất toàn khi có ít nhất 2 trong 4 tiêu chuẩn trên. 

- Tiêu chuẩn X-quang theo Pattekar M.A. và cộng sự năm 2003 [32]: 

       Tất cả bệnh nhân đều có biểu hiện gãy xương, biến dạng xương trên phim 

X-quang, các biểu hiện khác tùy thuộc vào từng týp. 

             + Týp I: xương sọ Tam O’Shanter: sọ phẳng ở trục thẳng đứng và 

rộng theo chiều ngang. Vỏ xương mỏng, giảm độ đặc của xương; đốt sống 

dẹt, mất chất vôi. 
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        + Týp II: xương sườn hình chuỗi hạt, xương bè ngang, giảm độ đặc 

của xương, dẹt đốt sống. 

             + Týp III: nang hành xương, xương bình thường hoặc bè ở giai đoạn 

sớm, mỏng ở giai đoạn muộn, giảm độ đặc của xương. 

        + Týp IV: vỏ xương mỏng, gãy và biến dạng xương, dẹt đốt sống. 

2.1.1.2. Nhóm 2 

Bố mẹ của bệnh nhân tạo xương bất toàn được xác định có đột biến gen 

COL1A1 hoặc COL1A2. 

2.1.2. Nhóm chứng 

Gồm 5 người khỏe mạnh, tiền sử gia đình không có người mắc bệnh di 

truyền. Nhóm chứng được dùng để chuẩn hóa kỹ thuật cùng với mẫu bệnh 

nhân khi chạy PCR. 

2.2. Trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất 

2.2.1. Trang thiết bị nghiên cứu 

- Máy PCR (Eppendorf)  

- Máy điện di Mupid (Nhật Bản) 

- Máy soi gel và chụp ảnh tự động (Dolphin Chemi Wealtec, USA) 

- Máy quang phổ kế Nano-Drop (Nhật Bản) 

- Máy ly tâm lạnh Beckman (USA) và ly tâm các loại (Đức) 

- Lò vi sóng 

- Tủ lạnh âm sâu: -30
o
C và – 80

o
C (Sanyo-Nhật Bản) 
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- Máy đọc trình tự gen 3100-Avant Genetic Analyzer của hãng ABI-PRISM 

- Tủ ấm 

2.2.2. Dụng cụ nghiên cứu 

       Dụng cụ được vô trùng tuyệt đối bằng hấp ướt 120
o
C trong 20 phút. 

- Pipet, đầu côn các loại. 

- Ống eppendorf các loại. 

2.2.3. Hóa chất nghiên cứu: đều được mua ở các hãng nổi tiếng và đạt độ 

tinh khiết cao đảm bảo cho quá trình phân tích. 

- Hóa chất tách chiết DNA từ máu ngoại vi và tinh sạch DNA: 

 Kít tách chiết DNA (hãng QIAGEN-Đức). 

 Dung dịch lysis buffer. 

 Dung dịch K. 

 Dung dịch SDS 10%. 

 Proteinase K (10 mg/l). 

 Dung dịch phenol: chloroform: isoamyl có tỷ lệ 25: 24: 1. 

 Dung dịch chloroform: isoamyl có tỷ lệ 24: 1. 

 Sodium acetate 3 M; pH=5,2. 

 Ethanol tuyệt đối và ethanol 70%. 

 Dung dịch TE để hòa tan DNA và bảo quản DNA sau khi tách. 

 Kít tinh sạch DNA từ gel (hãng QIAGEN-Đức). 
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    Quy trình pha một số hóa chất: 

Dung dịch lysis buffer 

Hóa chất Nồng độ Lượng hóa chất 

Sucrose 0,3 M 51,3 gr 

Tris-base HCl (pH=7,5) 0,01 M 0,785 gr 

MgCl2 0,005 M 0,2375 gr 

Trixton X-100 1% (v/v) % ml (cho sau) 

Thêm nước vừa đủ 500 ml, chỉnh pH=7,7 bằng HCl 

 

Dung dịch K 

Hóa chất Nồng độ Lượng hóa chất 

NaCl 0,075 M 0,8775 gr 

EDTA 0,024 M 1,7868 gr 

Thêm nước vừa đủ 200 ml, chỉnh pH=8 bằng NaOH 

 

- Hóa chất dùng cho phản ứng PCR: 

 Taq DNA polymerase 1000 U (hãng QIAGEN-Đức) 

 Taq PCR Master Mix kit (hãng QIAGEN-Đức, 1000 units) 

 dNTP set, PCR grade (hãng QIAGEN-Đức, 250 µl) 

 Các mồi khuếch đại gen COL1A1 (100 nmol) 

 Các mồi khuếch đại gen COL1A2 (100 nmol) 
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- Hóa chất chạy điện di: 

 Agarose 

 Dung dịch TBE 10X (khi sử dụng pha thành 1X): Tris 0,89 M; acid 

boric 0,89 M; EDTA 0,02 M 

 DNA marker 1 kb 

 DNA marker 100 bp 

- Hóa chất dùng để giải trình tự gen: 

 Capillary array, 4x50 cm (hãng ABI) 

 POP-4 for 3130 (hãng ABI) 

 Hi-Di Formamide (hãng ABI) 

 GA 10x buffer/EDTA (hãng ABI) 

 BigDye V3.1 kit (hãng ABI) 

 FG, BigDye terminator (hãng ABI) 

 Dynabeads sequencing clean (hãng Invitrogen) 
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2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Sơ đồ thiết kế nghiên cứu 

 

Tách chiết DNA từ  

bạch cầu máu ngoại vi 

Phản ứng PCR  

khuếch đại gen COL1A1 

Tinh sạch sản phẩm PCR 

Thu thập mẫu 

5 ml máu tĩnh mạch + EDTA 

Phân tích đột biến gen COL1A1 trên 

bệnh nhân bệnh tạo xương bất toàn 

Nghiên cứu trên 

bố mẹ của bệnh nhân 

có đột biến gen COL1A1 

Có đột biến gen COL1A1 Không có đột biến gen COL1A1 

Phân tích đột biến gen COL1A2 trên bệnh nhân 
bệnh tạo xương bất toàn 

Nghiên cứu trên bố mẹ của bệnh nhân có đột 
biến gen COL1A2 

Có đột biến gen COL1A2 

Giải trình tự gen COL1A1 

Phản ứng PCR  

khuếch đại gen COL1A2 

Tinh sạch sản phẩm PCR  

Giải trình tự gen COL1A2  
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2.3.2. Nội dung nghiên cứu 

- Xác định đột biến gen COL1A1, COL1A2 ở bệnh nhân tạo 

xương bất toàn. 

- Xác định đột biến gen COL1A1, COL1A2 ở bố mẹ của bệnh 

nhân tạo xương bất toàn đã phát hiện có đột biến gen COL1A1 hoặc 

COL1A2. 

2.3.3. Địa điểm nghiên cứu 

Trung tâm nghiên cứu Gen – Protein, Trường Đại học Y Hà Nội 

2.3.4. Quy trình và các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu 

2.3.4.1. Quy trình lấy mẫu  

Các đối tượng nghiên cứu (bao gồm: bệnh nhân, bố mẹ bệnh nhân đã phát 

hiện đột biến và nhóm đối chứng) được lấy 5 ml máu tĩnh mạch, chống đông 

bằng EDTA 1,5 mg/ml. Quy trình đảm bảo vô trùng cần thiết. 

2.3.4.2. Kỹ thuật tách chiết DNA  

Tách chiết DNA là khâu đầu tiên để thực hiện quy trình phân tích gen. Đây là 

bước rất quan trọng, quyết định sự thành công của các kỹ thuật tiếp sau. DNA 

tách chiết phải đảm bảo tinh sạch, không lẫn tạp chất và các thành phần khác 

của tế bào, sử dụng QIAGEN kit: 

- Máu tươi chống đông EDTA cần được tách trong vòng 24 giờ. 

- Cho 0,5 ml máu tươi toàn phần đã chống đông vào ống eppendorf 1,5 ml; 

sau đó cho thêm vào 0,5 ml dung dịch lysis buffer rồi để trên đá 10 phút. 
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- Ly tâm 8.000 vòng/phút trong 10 phút ở 4
o
C, bỏ dịch và thu cặn. Lặp 

lại quá trình này 4 lần. Cho 0,5 ml dung dịch K vào, ly tâm 8.000 vòng/phút 

trong 10 phút ở 4
o
C, loại bỏ dịch và thu cặn. 

- Cho 0,5 ml lysis buffer; 12,5 µl SDS 10%; 10 µl protease K ủ ở 56
o
C 

từ 2÷3 giờ. Cho 0,5 ml dung dịch phenol: chloroform: isoamyl, ly tâm 10.000 

vòng/phút trong 10 phút ở 4
o
C, hỗn hợp được chia làm ba phần: lớp dung dịch 

phía trên có chứa DNA, lớp giữa là cặn tế bào, lớp dưới cùng là dịch chiết. 

- Hút lấy phần dịch chứa DNA phía trên cùng và tiến hành lặp lại bước 

trên một lần nữa để đảm bảo không còn tạp chất trong mẫu. 

- Cho 0,5 ml chloroform: isoamyl, ly tâm 10.000 vòng/phút trong 10 

phút ở 4
o
C. Hút lấy phần dịch trên cùng và tiến hành lặp lại một lần nữa. 

- Tủa DNA bằng 1 ml cồn tuyệt đối, cho thêm 50 µl Naacetat, để lạnh 

qua đêm ở -20
o
C. Ly tâm 13.000 vòng/phút trong 20 phút ở 4

o
C, đổ dịch 

trên, thu tủa. 

- Rửa tủa bằng cồn 70
o
. Tủa DNA được hòa tan bằng 50 ml nước tinh 

khiết hoặc TE. 

  Phân tử DNA thu được sẽ được kiểm tra độ tinh sạch bằng phương 

pháp đo mật độ quang ở bước sóng 260/280 nm. 

2.3.4.3. Đánh giá chất lượng DNA sau khi được tách chiết 

DNA thu được sẽ được kiểm tra độ tinh sạch bằng phương pháp đo mật 

độ quang ở bước sóng 260/280 nm và điện di trên gel agarose 0,8%. 

* Nguyên lý của đo mật độ quang: 

- Acid nucleic có phổ hấp phụ cực đại ở ánh sáng tử ngoại 260 nm là do 

có mặt của base purin và pyrimidin. Giá trị mật độ quang đo ở bước sóng 
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260nm (OD260nm) của các mẫu cho phép xác định nồng độ acid nucleic có 

trong mẫu nghiên cứu. 

- Protein hấp thụ ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 280nm do có sự hấp 

phụ của các acid amin thơm và dị vòng: tyrosin, tryptophan, một phần nhờ 

phenylalanin. 

- Dựa vào tỷ lệ OD260nm/OD280nm để kiểm tra độ tinh khiết của DNA. 

Nếu OD260nm/OD280nm = 1,8 ÷ 2,0 thì DNA được coi là tinh sạch. 

2.3.4.4. Điện di DNA sau tách chiết 

* Mục đích và nguyên lý: 

Mục đích của phương pháp điện di DNA là kiểm tra chất lượng và ước lượng 

nồng độ DNA tách chiết được. 

Nguyên lý của phương pháp điện di DNA là: ở pH=8, acid nucleic 

mang điện tích âm, dưới tác dụng của dòng điện một chiều, acid nucleic sẽ di 

chuyển về cực dương. Các đoạn DNA có kích thước khác nhau sẽ di chuyển 

với tốc độ khác nhau. Tùy vào mục đích mà chúng ta có thể sử dụng các chất 

giá khác nhau để điện di acid nucleic nhưng phổ biến nhất là sử dụng gel 

agarose. Thông thường người ta sử dụng nồng độ gel là 0,8%. Bản gel điện di 

được nhuộm bằng ethidium bromid sẽ phát sáng dưới ánh đèn tử ngoại. 

Chất lượng của DNA tốt khi vạch điện di rõ nét, băng gọn. Ngược lại, 

phân tử DNA bị đứt gãy, lẫn nhiều protein hoặc các tạp chất khác thì hình ảnh 

điện di là một vệt trải dài không tạo thành băng gọn. 

* Tiến hành: 

- Thể tích điện di: 5 µl/giếng. 

- Điện di với hiệu điện thế 110 V; cường độ dòng điện là 0,5 V; thời 

gian điện di 20 phút. 
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2.3.4.5. Xác định đột biến gen COL1A1 và gen COL1A2 

* Thiết kế các cặp mồi đặc hiệu 

Sử dụng chương trình Beacon designer với sự bắt cặp tốt nhất trên mỗi đoạn 

trình tự DNA, chiều dài các sản phẩm PCR dao động từ 250 đến 1500 bp. 

- Với những sản phẩm 300500 bp, sử dụng Takara ExTaq Kit 

          Thành phần tham gia phản ứng PCR gồm: 100 ng genomic DNA; 10 mM 

Tris-HCL (pH=8,3); 50 nM KCL; 5 mM NH4Cl; 250 mM deoxyribonucleosid 

triphosphat (promega Biotech); 1,5 mM MgCl2; 6,25 pmol primer, 2 unit Taq 

polymerase (Takara, Japan). Chu trình nhiệt của phản ứng PCR: 95
o
C/7 phút; 35 

chu kỳ [94
o
C/30 giây, 55

o
C/50 giây, 72

o
C/50 giây], 72

o
C/5 phút. 

- Với những sản phẩm >5001500 bp, sử dụng Primer STAR DNA 

polymerase Kit. 

Thành phần của phản ứng: 

- 10 x buffer: 2 μl 

- dNTP:  2 μl 

- Taq polymerase:  0,2 μl 

- Mồi xuôi:             1 μl 

- Mồi ngược:                   1 μl 

- DNA:  1 μl 

- Nước cất:  12,8 μl 

Tổng thể tích của phản ứng:    20 μl 
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* Chu trình của phản ứng PCR như sau: 

  94°C trong 5 phút 

  94°C trong 30 giây 

  56°C trong 30 giây  35 chu kỳ 

  72°C trong 30 giây 

  72°C trong 5 phút 

Sản phẩm PCR sau điện di có thể giải trình tự trực tiếp sau tinh sạch từ 

gel agarose. 

- Mồi đặc hiệu để giải trình tự toàn bộ gen COL1A1 và gen COL1A2 cho 

phản ứng PCR và giải trình tự: 

Các mồi này được thiết kế theo nghiên cứu của Dale L.Bodian và cộng 

sự, năm 2009. Nghiên cứu được thực hiện tại Hoa Kỳ trên 64 bệnh nhân được 

chẩn đoán mắc bệnh tạo xương bất toàn týp II. Công trình đã phát hiện được 

61 đột biến dị hợp tử, trong đó có 43 đột biến mới. Sử dụng 16 cặp mồi đặc 

hiệu để khuếch đại gen COL1A1 và 22 cặp mồi đặc hiệu để khuếch đại gen 

COL1A2 (phụ lục 3). 

2.3.4.6. Kỹ thuật giải trình tự gen 

Giải trình tự trực tiếp: 

Sản phẩm PCR được tiến hành giải trực tiếp sau khi tinh sạch DNA từ gel 

agarose. Giải trình tự gen theo phương pháp BigDye terminator sequencing 

(Applied Biosystems, Foster city, USA). 

 Quy trình tinh sạch DNA từ gel agarose sử dụng Kit QIAquick Gel Extraction 

- Sau khi xác định đoạn DNA cần tách trên bản gel điện di, cắt mảnh gel 

chứa đoạn này cho vào ống 1,5 ml và cân xác định trọng lượng. 
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- Cho đệm QG vào ống chứa gel theo tỷ lệ 3: 1 (thể tích đệm trên trọng 

lượng gel chứa mẫu) và ủ ở 50C trong 10 phút để mảnh gel bị hòa tan hoàn toàn. 

- Thêm 1 thể tích isopropanol vào nếu đoạn DNA có độ dài trên 4 kb. 

- Thu DNA: toàn bộ hỗn hợp trên được cho vào cột QIA, cột này đã 

được đặt trong ống thu nhận và ly tâm 12.000 vòng/phút trong 1 phút, ở 4C. 

Loại bỏ phần dịch chảy xuống ống thu nhận.  

- Thêm 0,5 ml đệm QG vào cột QIA và ly tâm 12.000 vòng/ phút trong 1 

phút ở 4C để loại bỏ hoàn toàn cặn của gel điện di. 

- Rửa cột QIA bằng 0,75 ml đệm PE, ly tâm 12.000 vòng/phút trong 1 

phút ở 4C. Loại bỏ phần dịch và tiếp tục ly tâm 12.000 vòng/phút trong 1 

phút ở 4C. 

- Cột QIA được đặt vào ống thu mẫu 1,5 ml. Để thu mẫu DNA; 25 l 

nước cất vô trùng được cho vào phần tâm cột và để yên 1 phút. Sau đó, ly tâm 

12.000 vòng/phút trong 1 phút ở 4
o
C để thôi DNA ra khỏi cột. Loại bỏ cột và 

cất giữ mẫu ở -20
o
C. 

- Sản phẩm thôi gel sau khi tinh sạch được điện di kiểm tra lại trên gel 

agarose 0,8% trước khi tiến hành giải trình tự gen. 

 Quy trình giải trình tự được thực hiện theo phương pháp BigDye terminator 

sequencing (Applied Biosystems, Foster city, USA): 

Quy trình thực hiện:  

+ Giai đoạn 1: chuẩn bị master mix cho phản ứng PCR 

- Chuẩn bị eppendorf 0,2 ml đã đánh dấu sẵn thứ tự các mẫu. 

- Chuẩn bị hóa chất để thực hiện phản ứng. 
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- Làm tan hoàn toàn hóa chất, trộn đều sau đó ly tâm nhẹ để toàn bộ 

dịch trên nắp ống rơi xuống. 

 - Tiến hành pha master mix theo bảng sau: 

STT Thành phần Thể tích (µl) 

1  Sản phẩm sau PCR đã được tinh sạch 1,0 

2  Buffer  3,0 

3  Big dye  2,0 

4  Nước cất  13 

5  Mồi (5 pmol/µl) 1,0 

  Tổng thể tích 20 

 

Chú ý:  

- Toàn bộ khâu chuẩn bị master mix phải được thực hiện trên khay đá. 

- Các hóa chất phải được làm tan hoàn toàn và trộn đều trước khi sử dụng. 

- Mỗi DNA thực hiện hai phản ứng với mồi xuôi và mồi ngược.  

+ Giai đoạn 2: chạy sequencing 

- Sau khi chuẩn bị master mix cho phản ứng xong, ly tâm nhanh các ống 

PCR để toàn bộ dịch dính trên thành và nắp ống xuống dưới và làm tan bọt. 

- Xếp các ống master mix vào máy PCR. 

- Chọn chương trình nhiệt đã được cài đặt sẵn trong máy theo chu trình 

đã được tối ưu hóa. 
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- Kiểm tra lại toàn bộ chu trình nhiệt: 

+ 96
o
C: 1 phút 

+ 96
o
C: 10 giây 

+ 50
o
C: 5 giây               x 25 chu kỳ 

+ 60
o
C: 4 phút 

+ Giữ ở 4
o
C 

- Các sản phẩm sau khi được khuếch đại bằng big dye kit sẽ được tinh 

sạch bằng cồn để loại bỏ toàn bộ thành phần thừa và đem đọc trên máy giải 

trình tự gen ABI (Applied Biosystem). 

* Quy trình tinh sạch sản phẩm PCR giải trình tự bằng phương pháp tủa ethanol: 

- Thêm vào ống hỗn hợp phản ứng: 

+ 64 µl ethanol lạnh 95% 

+ 26 µl nước. 

- Voltex rồi để ở nhiệt độ phòng 15 phút. 

- Ly tâm 15.000 vòng/phút x 15 phút ở nhiệt độ phòng. 

- Hút bỏ dung dịch giữ lại tủa DNA ở đáy ống. 

- Thêm 250 µl ethanol lạnh 70% (-20ºC). Trộn đều rồi để nhiệt độ phòng. 

- Ly tâm 15.000 vòng/phút x 10 phút ở nhiệt độ phòng. 

- Để khô hoàn toàn. 

- Thêm 20 µl Hi-Di. Trộn đều (voltex nhẹ) 

- Để ở 95
o
C trong 2 phút. 

- Làm lạnh trong 5 phút, voltex rồi chuyển sang giải trình tự bằng máy ABI 3100. 
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+ Phƣơng pháp phân tích kết quả: 

Kết quả giải trình tự gen được phân tích bằng phần mềm CLC Main 

Workbench. Các nucleotid trên gen sẽ được biểu hiện bằng các đỉnh (peak) 

với 4 màu tương đương với 4 loại nucleotid A,T,G,C. So sánh trình tự gen của 

bệnh nhân với trình tự gen chuẩn của GeneBank (National center for 

biotechnology information, NCBI) và phân tích theo phương pháp ABI Prism 

3100 genetic analyzer (Applied Biosystems). 

2.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 

Đề tài tuân thủ chặt chẽ đạo đức nghiên cứu trong Y học, bệnh nhân và 

người nhà hoàn toàn tự nguyện tham gia vào nghiên cứu. Các xét nghiệm 

phân tích gen chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bệnh nhân và người 

nhà bệnh nhân. Quá trình khám và lấy máu, được miễn phí hoàn toàn cho 

các xét nghiệm phân tích gen cũng như tư vấn di truyền. Bệnh nhân và 

người nhà có thể tự rút lui khỏi chương trình nghiên cứu bất cứ lúc nào. 

Các thông tin về bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, kết quả chẩn đoán 

hoàn toàn được giữ bí mật. 
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Chƣơng 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Kết quả tách chiết DNA 

DNA tổng số từ máu toàn phần được tách theo phương pháp phenol/chloroform 

như đã mô tả ở phần phương pháp. DNA sau tách chiết được xác định nồng độ 

và độ tinh sạch bằng cách đo phổ hấp thụ tử ngoại ở bước sóng 260 nm và 280 nm 

trên máy Nano-Drop, điện di trên gel agarose 0,8%. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Kết quả xác định nồng độ và độ tinh sạch DNA  

của bệnh nhân tạo xƣơng bất toàn mã số OI32 trên máy Nano-Drop  
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Bảng 3.1. Kết quả đo nồng độ và độ tinh sạch của các mẫu DNA 

tách chiết từ máu ngoại vi của bệnh nhân 

 

Mã 

số 

NC 

Nồng 

độ 

DNA 

(ng/µl) 

Độ  

tinh sạch 

(A260/A280) 

Mã 

số 

NC 

Nồng 

độ 

DNA 

(ng/µl) 

Độ  

tinh sạch 

(A260/A280) 

Mã 

số 

NC 

Nồng 

độ 

DNA 

(ng/µl) 

Độ  

tinh sạch 

(A260/A280) 

OI01 94 1,95 OI18 630 1,93 OI38 117 1,86 

OI02 216 1,84 OI19 450 1,87 OI46 383 1,82 

OI03 85 1,90 OI20 402 1,87 OI49 142 1,85 

OI04 198 1,85 OI22 326 1,85 OI51 270 1,85 

OI05 293 1,84 OI23 532 1,82 OI55 590 1,84 

OI06 85 1,95 OI25 282 1,90 OI56 100 1,94 

OI07 383 1,82 OI26 208 1,78 OI59 94 1,86 

OI08 142 1,85 OI27 256 1,86 OI61 144 1,83 

OI09 270 1,85 OI28 129 1,93 OI64 614 1,82 

OI10 242 1,84 OI29 356 1,78 OI69 577 1,91 

OI11 409 1,94 OI30 184 1,78 OI70 200 1,88 

OI12 390 1,86 OI31 209 1,92 OI71 176 1,86 

OI13 138 1,83 OI32 545 1,8 OI72 273 1,86 

OI14 159 1,82 OI33 302 1,98 OI74 446 1,86 

OI15 122 1,85 OI35 293 1,87 OI76 350 1,75 

OI16 264 1,82 OI36 356 1,84 OI77 420 1,85 

OI17 335 1,87 OI37 371 1,86    

 

Nhận xét: Nồng độ DNA tổng số tách được có giá trị từ 85÷630 ng/l và độ 

tinh sạch của các mẫu đạt yêu cầu với tỷ lệ mật độ quang đo được ở bước 

sóng 260/280 nm luôn nằm trong khoảng 1,8÷2,0.  
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3.2. Kết quả xác định đột biến gen COL1A1, COL1A2 trên nhóm bệnh 

nhân tạo xƣơng bất toàn 

3.2.1. Kết quả xác định đột biến gen COL1A1 

Sử dụng 16 cặp mồi đặc hiệu để khuếch đại gen COL1A1. Kích thước của các 

sản phẩm PCR trong khoảng 11,5 kb. Hình 3.2 cho thấy kết quả PCR 

khuếch đại từ exon 39 đến exon 41 của gen COL1A1. 

 

Hình 3.2. Hình ảnh sản phẩm PCR đoạn gen từ exon 39 đến exon 41  

của gen COL1A1 

C: mẫu đối chứng, OI01÷OI12: mẫu bệnh nhân. MK: marker 100 bp 

Nhận xét: Sản phẩm PCR thu được là đặc hiệu, rõ nét và đảm bảo cho phản 

ứng giải trình tự tiếp theo để phát hiện đột biến điểm. Sản phẩm PCR tiếp tục 

được giải trình tự gen để phát hiện đột biến. Sau khi giải trình tự toàn bộ 

gen COL1A1 của các bệnh nhân nghiên cứu, kết quả thu được có 11 đột 

biến, trong đó có 6 đột biến nằm ở vùng exon (vùng mã hóa gen) và 5 đột 

biến nằm ở vùng intron (vùng không mã hóa gen). Dưới đây là một số minh 

họa các điểm đột biến gen COL1A1 của các bệnh nhân nghiên cứu. 

1421bp 
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3.2.1.1. Đột biến xảy ra tại vùng exon   

a/ Đột biến thay thế một nucleotid (đột biến missense) 

- Đột biến thay thế nucleotid G thành nucleotid T: 

(A) 

 

(B) 

 

 

 

 

 

GeneBank  

OI 08  

GeneBank  

OI 08  

GeneBank  

OI 08  

c.2183G 

Người bình thường Bệnh nhân mã số OI 08 

c.2183G>T 

p.Gly686Ala 
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(C) 

 

Hình 3.3. Hình ảnh đột biến thay thế nucleotid G thành nucleotid T 

Mũi tên thẳng đứng chỉ vị trí đột biến, các chữ số trên mũi tên chỉ vị trí 

nucleotid và acid amin thay đổi. (A) Hình ảnh giải trình tự exon 31 trên gen 

COL1A1; (B) Hình ảnh đột biến thay thế nucleotid G thành nucleotid T;(C) 

Hình ảnh đột biến thay đổi acid amin glycin chuyển thành acid amin alanin. 

Nhận xét: Hình ảnh giải trình tự nucleotid của đoạn DNA chứa exon từ 30 

đến exon 32 ở bệnh nhân mã số OI08 cho thấy: có đột biến dị hợp tử thay thế 

nucleotid G thành nucleotid T (G>T) trên exon 31 của gen COL1A1. So sánh 

với trình tự Genebank thấy trên exon 31 c.2183 G>T dẫn đến thay đổi acid 

amin tại vị trí p.686 của protein từ acid amin glycin chuyển thành acid amin 

alanin (p.Gly686Ala). 

 

 

 

 

GeneBank  

OI 08  

GeneBank  

OI 08  
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- Đột biến thay thế nucleotid G thành nucleotid A: 

(A) 

 

 (B) 

 

 (C) 

 

 

Hình 3.4. Hình ảnh đột biến thay thế nucleotid G thành nucleotid A  

GeneBank  

OI 23  

GeneBank  

OI 23  

GeneBank  

OI 23  

GeneBank  

OI 23  

c.2587G 

Người bình thường Bệnh nhân mã số OI 23 

c.2587G>A 

p.Gly821Ser 
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Mũi tên thẳng đứng chỉ vị trí đột biến, các chữ số trên mũi tên chỉ vị trí 

nucleotid và acid amin thay đổi: (A) Hình ảnh giải trình tự exon 36 trên gen 

COL1A1; (B) Hình ảnh đột biến thay thế nucleotid G thành nucleotid A; (C) 

Hình ảnh đột biến thay đổi acid amin glycin chuyển thành acid amin serin. 

Nhận xét: Hình ảnh giải trình tự ở bệnh nhân mã số OI23 cho thấy: có đột 

biến dị hợp tử thay thế nucleotid G thành nucleotid A (G>A) trên exon 36 của 

gen COL1A1. So sánh với trình tự Genebank thấy trên exon 36 c.2587 G>A 

dẫn đến thay đổi acid amin tại vị trí p.821 của protein gen COL1A1 từ glycin 

chuyển thành serin (p.Gly821Ser). 

b/ Đột biến tạo mã kết thúc sớm (stop codon) 

(A) 

 

(B) 

 

GeneBank  

OI 03  

GeneBank  

OI 03  

Người bình thường Bệnh nhân mã số OI 03 

c.653C>A, c.654C>G 

p.Ser 176 stop codon 
653C 654C 
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(C) 

 

Hình 3.5. Hình ảnh đột biến tạo mã kết thúc sớm  

Mũi tên thẳng đứng chỉ vị trí đột biến, các chữ số trên mũi tên chỉ vị trí   

nucleotid và acid amin thay đổi: (A) Hình ảnh giải trình tự exon 6 trên gen 

COL1A1; (B) Hình ảnh đột biến thay thế nucleotid C thành nucleotid A ở vị 

trí 653 (653C>A) và nucleotid C thành nucleotid G ở vị trí 654 (654C>G); 

(C) Hình ảnh đột biến thay đổi acid amin serin  

Nhận xét: Bệnh nhân mã số OI03 sau khi được giải trình tự gen COL1A1 

kiểm tra vị trí đột biến cho thấy: đột biến thay thế nucleotid C thành nucleotid 

A ở vị trí 653 (653C>A) và nucleotid C thành nucleotid G ở vị trí 654 

(654C>G) làm cho bộ ba tại vị trí 176 mã hóa serin tạo mã kết thúc sớm gây 

dừng đột ngột quá trình phiên mã protein.  

  

GeneBank  

OI 03  

GeneBank  

OI 03  
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c/ Đột biến mất nucleotid 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

Hình 3.6. Hình ảnh đột biến mất nucleotid  

Mũi tên thẳng đứng chỉ vị trí đột biến, các chữ số trên mũi tên chỉ vị trí 

nucleotid và acid amin thay đổi: (A) Hình ảnh giải trình tự exon 39 trên gen 

COL1A1; (B) Hình ảnh đột biến mất ba nucleotid CCC; (C) Hình ảnh đột 

biến mất acid amin prolin. 

GeneBank  

OI 22  

GeneBank  

OI 22  

GeneBank  

OI 22  

GeneBank  

OI 22  

Người bình thường Bệnh nhân mã số OI 22 

c.2852_2854CCC del 

p.Pro 909 del 

c.2852_2854 CCC 
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Nhận xét: Ở bệnh nhân mã số OI22, khi giải trình tự ở exon 39 phát hiện 

mất ba nuleotid C từ vị trí 2852 đến vị trí 2854 (28522854 CCC del). Khi 

kiểm tra trình tự acid amin thấy cả ba nuleotid này mã hóa một acid amin 

prolin. Do đó, đột biến làm mất acid amin này tại vị trí p.909 (p. Pro909del). 

3.2.1.2. Đột biến xảy ra tại vùng intron  

Một số hình ảnh đột biến tại vị trí nối 

 

Hình 3.7. Hình ảnh đột biến tại vị trí nối của bệnh nhân mã số OI20 

Mũi tên thẳng đứng chỉ vị trí đột biến, các chữ số trên mũi tên chỉ vị trí 

nucleotid và acid amin thay đổi. 

Nhận xét: Giải trình tự gen COL1A1 phát hiện bệnh nhân mã số OI20 bị đột 

biến dị hợp tử thay thế nucleotid C thành T tại vị trí cách 31 nucleotid về phía 

trái (intron 24) so với vị trí nucleotid  khởi đầu là 1795 của exon 25. Đây là vị trí 

quan trọng cho sự cắt nối gen trong quá trình phiên mã (branch site). 

Người bình thường Bệnh nhân mã số OI 20 

c.1795-31C>T c.1795-31C 
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Hình 3.8. Hình ảnh đột biến tại vị trí nối của bệnh nhân mã số OI43 

Mũi tên thẳng đứng chỉ vị trí đột biến, các chữ số trên mũi tên chỉ vị trí 

nucleotid và acid amin thay đổi. 

Nhận xét: Giải trình tự gen COL1A1 phát hiện bệnh nhân mã số OI43 bị đột 

biến dị hợp tử thay thế nucleotid T thành C tại vị trí cách 33 nucleotid về 

phía phải (intron 7) so với vị trí nucleotid cuối là 714 của exon 7.  

 

Hình 3.9. Hình ảnh đột biến tại vị trí nối của bệnh nhân mã số OI46 

Mũi tên thẳng đứng chỉ vị trí đột biến, các chữ số trên mũi tên chỉ vị trí 

nucleotid và acid amin thay đổi. 

Người bình thường Bệnh nhân mã số OI 43 

c.714+33T>C 
c.714+33T 

Người bình thường 
Bệnh nhân mã số OI 46 

c.769-G>C c.769-1G 
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Nhận xét: Giải trình tự gen COL1A1 phát hiện bệnh nhân mã số OI46 bị 

đột biến dị hợp tử thay thế nucleotid G thành C tại vị trí cách một nucleotid 

về phía trái (intron 8) so với vị trí nucleotid khởi đầu là 769 của exon 9. 

Đây là vị trí quan trọng cho quá trình cắt nối gen trong quá trình phiên mã 

(acceptor site).    

3.2.2. Kết quả xác định đột biến gen COL1A2 

Sử dụng 22 cặp mồi đặc hiệu để khuếch đại gen COL1A2. Kích thước 

của các sản phẩm PCR trong khoảng 11,5 kb. Hình 3.10 minh họa kết quả 

PCR khuếch đại từ exon 46 đến exon 48 của gen COL1A2. 

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Hình ảnh sản phẩm PCR đoạn gen từ exon 46 đến exon 48 

của gen COL1A2 

C: mẫu đối chứng, 1-11: mẫu bệnh nhân. MK: marker 100 bp 

Nhận xét: Sản phẩm PCR thu được đặc hiệu, rõ nét đảm bảo cho phản ứng 

giải trình tự gen tiếp theo để phát hiện đột biến điểm. 

Sản phẩm PCR tiếp tục được giải trình tự gen để phát hiện đột biến. 

Kết quả phát hiện ba bệnh nhân có đột biến điểm dạng dị hợp tử nằm ở 

vùng exon (bảng 3.2).  

1121bp 
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 (A) 

 

 (B) 

 

 (C) 

 

Hình 3.11. Hình ảnh đột biến thay thế nucleotid C thành nucleotid T 

GeneBank  

OI 13  

GeneBank  

OI 13 

GeneBank  

OI 13  

GeneBank  

OI 13  

Người bình thường Bệnh nhân mã số OI 13 

c.3688C>T 

p. Thr1073IIe 
c.3688C 
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Mũi tên thẳng đứng chỉ vị trí đột biến, các chữ số trên mũi tên chỉ vị trí 

nucleotid và acid amin thay đổi: (A) Hình ảnh giải trình tự exon 28 trên 

gen COL1A2; (B) Hình ảnh đột biến thay thế nucleotid C thành nucleotid T; 

(C) Hình ảnh đột biến thay đổi acid amin threolin chuyển thành acid amin 

isoleucin. 

Nhận xét: Hình ảnh giải trình tự ở bệnh nhân mã số OI13 cho thấy: có đột 

biến dị hợp tử thay thế nucleotid C thành nucleotid T (C>T) trên exon 28 của 

gen COL1A1. So sánh với trình tự Genebank thấy trên exon 28 c.3688C>T 

dẫn đến thay đổi acid amin tại vị trí p.1073 của protein gen COL1A2 từ 

threolin chuyển thành isoleucin (p.Thr1073Ile). 

3.2.3. Kết quả đột biến trên gen COL1A1, COL1A2 

Bảng 3.2. Đột biến của gen COL1A1 và gen COL1A2 

Đột biến gen COL1A1, COL1A2 Số đột biến 

Gen COL1A1 39 

Gen COL1A2 3 

Không phát hiện đột biến 8 

Tổng số 50 
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Biểu đồ 3.1. Phân bố đột biến của gen COL1A1 và gen COL1A2 

Nhận xét: 50 bệnh nhân tạo xương bất toàn phân tích đột biến gen có 42 bệnh 

nhân có đột biến gen COL1A1 hoặc COL1A2, trong đó 39 bệnh nhân có đột 

biến gen COL1A1, 3 bệnh nhân có đột biến gen COL1A2 và 8 bệnh nhân 

không phát hiện được đột biến gen COL1A1 và COL1A2. 

3.2.4. Kết quả các điểm đột biến tại vùng exon, intron trên gen COL1A1, 

COL1A2 

Bảng 3.3. Tỷ lệ đột biến exon và intron trên gen COL1A1, COL1A2 

Kết quả đột biến 
Số đột biến 

Tổng số 
COL1A1 COL1A2 

Vùng exon 13 3 16 

Vùng intron 26 0 26 

 39 3 42 
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Nhận xét: 42 bệnh nhân tạo xương bất toàn được phát hiện có đột biến gen 

COL1A1 hoặc COL1A2. Trong đó có 16 trường hợp đột biến tại vùng exon 

và có 26 trường hợp tại vùng intron. 

3.2.4.1. Kết quả đột biến tại vùng exon trên gen COL1A1, COL1A2 

Bảng 3.4. Các điểm đột biến trong vùng exon gen COL1A1, COL1A2 

Các điểm đột biến vùng exon 

Số đột biến 

Tổng số 

COL1A1 COL1A2 

Thay thế nucleotid 11 3 14 

Tạo mã kết thúc sớm (stop codon) 1 0 1 

Mất nucleotid 1 0 1 

 13 3 16 

 

Biểu đồ 3.2. Phân bố điểm đột biến trong vùng exon của gen COL1A1 và COL1A2 
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Nhận xét: 16 bệnh nhân có đột biến vùng exon, trong đó 14 bệnh nhân có đột 

biến thay thế nucleotid, 1 bệnh nhân có đột biến tạo mã kết thúc sớm và 1 

bệnh nhân có đột biến mất nucleotid. 

3.2.4.2. Kết quả đột biến tại vùng intron trên gen COL1A1, COL1A2 

Bảng 3.5. Vùng intron xảy ra đột biến vị trí nối gen COL1A1, COL1A2 

Gen 

Vùng intron có đột 

biến vị trí nối 

Số đột biến 

COL1A1 Intron 7 7 

COL1A1 Intron 8 2 

COL1A1 Intron 24 5 

COL1A1 Intron 36 12 

COL1A2  0 

 Tổng số 26 

Nhận xét: Trong 42 bệnh nhân có đột biến thì có 26 bệnh nhân có đột biến 

vùng intron. 
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Bảng 3.6. Kết quả xác định các vị trí đột biến  

trên gen COL1A1, COL1A2 

STT Gen Exon/intron Thay đổi nucleotid 
Thay đổi 

acid amin 

Số bn bị 

đột biến 

1 COL1A1 Exon 6 
c.653C>A, 

c.654C>G 
p.Ser176 stop 

1 

2 COL1A1 Exon 31 c.2183G>T p.Gly686Ala 2 

3 COL1A1 Exon 36 c.2587G>A p.Gly821Ser 2 

4 COL1A1 Exon 39 c.2852-2854del p.Pro909del 1 

5 COL1A1 Exon 41 c.3083G>A p.Gly986Asp 2 

6 COL1A1 Exon 41 c.3146G>T p.Gly1007Val 5 

7 COL1A1 Intron 7 c.714+33T>C  5 

8 COL1A1 Intron 7 c.715-2A>C  2 

9 COL1A1 Intron 8 c.769-1G>C  2 

10 COL1A1 Intron 24 c.1795-31C>T  5 

11 COL1A1 Intron 36 c.2686-18C>G  12 

12 COL1A2 Exon 48 c.3688C>G p.Thr1073Ile 3 

 Tổng số 42 

 

3.3. Kết quả xác định đột biến gen COL1A1, COL1A2 trên bố mẹ của 

bệnh nhân tạo xƣơng bất toàn đã phát hiện đột biến gen COL1A1 hoặc 

COL1A2 

42/50 bệnh nhân được chẩn đoán tạo xương bất toàn dựa vào triệu chứng lâm 

sàng và cận lâm sàng điển hình đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung 

ương đã phát hiện có đột biến gen COL1A1 hoặc COL1A2. 42 cặp bố mẹ của 
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các bệnh nhân đã được xác định là có đột biến gen COL1A1, COL1A2 được 

phân tích gen tìm đột biến.  

* Kết quả phân tích gen của bố mẹ bệnh nhân mã số OI08  

- Gia đình bệnh nhân mã số OI04, OI08 (trước khi phân tích gen). 

 

Hình 3.12. Sơ đồ gia đình bệnh nhân mã số OI04, OI08 (trước khi 

phân tích gen) 

Nhận xét: Gia đình bệnh nhân mã số OI08 có hai người con trai bị bệnh tạo 

xương bất toàn và người mẹ cũng được chẩn đoán lâm sàng là bệnh tạo xương 

bất toàn. Sau khi tiến hành phân tích gen COL1A1 bệnh nhân mã số OI08 cho 

thấy bệnh nhân mang đột biến dị hợp tử thay thế G thành T tại vị trí 2183, dẫn 

đến bộ ba tại vị trí 686 mã hóa glycin chuyển thành valin (p. Gly686Val) nên 

tiếp tục tiến hành phân tích gen COL1A1 của bố và mẹ bệnh nhân. 

Nam bình thường 

Nữ bình thường 

Bệnh nhân tham gia nghiên cứu 

Nam bị bệnh 

Nữ bị bệnh 
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Hình 3.13. Hình ảnh giải trình tự gen COL1A1 của bố mẹ gia đình bệnh 

nhân mã số OI04, OI08. Mũi tên thẳng đứng chỉ vị trí đột biến, các chữ số 

trên mũi tên chỉ vị trí nucleotid và acid amin thay đổi 

Nhận xét: Kết quả phân tích gen COL1A1 của bố mẹ bệnh nhân mã số OI04, 

OI08 cho thấy người bố không có đột biến, người mẹ bị đột biến dị hợp tử 

thay thế G thành T tại vị trí 2183, dẫn đến bộ ba tại vị trí 686 mã hóa glycin 

chuyển thành valin (p. Gly686Val), người em trai (bệnh nhân mã số OI04) có 

Bệnh nhân mã số OI 04 Bệnh nhân mã số OI 08 

c.2183G>T 

p. Gly686Val 

c.2183G>T 

p. Gly686Val 

Bố bệnh nhân Mẹ bệnh nhân 

c.2183G>T 

p. Gly686Val 

c.2183G 
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đột biến giống mẹ và anh trai (bệnh nhân mã số OI08). Như vậy bệnh nhân 

mã số OI08 và người em trai cũng bệnh tạo xương bất toàn mã số OI04 có 

đột biến dị hợp tử thay thế G thành T tại vị trí 2183, dẫn đến bộ ba tại vị trí 

686 mã hóa glycin chuyển thành valin (p. Gly686Val) do nhận một alen đột 

biến từ người mẹ.  

- Gia đình bệnh nhân mã số OI04, OI08 (sau khi phân tích gen). 

 

Hình 3.14. Sơ đồ gia đình bệnh nhân mã số OI04, OI08 (sau khi phân tích gen) 

Nhận xét: Sau khi tiến hành phân tích gen COL1A1 và COL1A2 của bố mẹ 

bệnh nhân cho thấy người bố không có đột biến. Người mẹ bị đột biến dị 

hợp tử, người anh trai và em trai đều là bệnh nhân bệnh tạo xương bất toàn 

có mã số lần lượt là OI08, OI04 có đột biến giống mẹ, đều có đột biến dị 

hợp tử do nhận một alen đột biến từ người mẹ.  

Nam bình thường 

(c.2183G>T) 

(c.2183G>T) 

 

Nữ bình thường 

Bệnh nhân tham gia nghiên cứu 

Nam bị bệnh 

Nữ bị bệnh 



71 

 

* Kết quả phân tích gen của gia đình bệnh nhân mã số OI20 

- Gia đình bệnh nhân mã số OI20 (trước khi phân tích gen). 

 

Hình 3.15. Sơ đồ gia đình mã số OI20 (trước khi phân tích gen) 

Nhận xét: Gia đình bệnh nhân mã số OI20 có một người con gái bị bệnh tạo 

xương bất toàn, khi phân tích gen COL1A1 cho thấy bệnh nhân mã số OI20 

mang đột biến dị hợp tử c.1795-31C>T tại intron 24. Người mẹ không bị 

bệnh, người bố bị bệnh tạo xương bất toàn. 

 

 

 

Nữ bình thường 

Bệnh nhân tham gia nghiên cứu 

Nam bị bệnh 

Nữ bị bệnh 
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Hình 3.16. Hình ảnh giải trình tự gen COL1A1 của bố mẹ bệnh nhân mã 

số OI20. Mũi tên thẳng đứng chỉ vị trí đột biến, các chữ số trên mũi tên chỉ vị 

trí nucleotid và acid amin thay đổi. 

Nhận xét: Kết quả phân tích gen COL1A1 ở gia đình bệnh nhân số OI20 cho 

thấy người bố bị đột biến dị hợp tử c.1795-31C>T tại intron 24, người mẹ 

không có đột biến. Bệnh nhân có đột biến c.1795-31C>T dị hợp tử tại intron 

24 do nhận một alen đột biến từ người bố.  

c.1795-31C>T 

Bệnh nhân mã số OI 20 

Bố bệnh nhân mã số OI 20 

c.1795-31C 

Mẹ bệnh nhân mã số OI 20 

c.1795-31C>T 
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- Gia đình bệnh nhân mã số OI20 (sau khi phân tích gen). 

 

 

Hình 3.17. Sơ đồ gia đình mã số OI20 (sau khi phân tích gen). 

Nhận xét: Sau khi tiến hành phân tích gen COL1A1 của bố mẹ bệnh nhân cho 

thấy người mẹ không có đột biến, người bố đột biến dị hợp tử. Như vậy bệnh 

nhân mã số OI20 có đột biến dị hợp tử do nhận một alen đột biến từ người bố.  

(c.1795-31C>T) 

Nữ bình thường 

Bệnh nhân tham gia nghiên cứu 

Nam bị bệnh 

Nữ bị bệnh 

(c.1795-31C>T) 
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* Kết quả phân tích gen của gia đình bệnh nhân mã số OI43 

- Gia đình bệnh nhân mã số OI43 (trước khi phân tích gen). 

 

 

Hình 3.18. Sơ đồ gia đình mã số OI43 (trước khi phân tích gen). 

Nhận xét: Gia đình mã số OI43 có một người con gái bị bệnh tạo xương bất 

toàn, khi phân tích gen thấy COL1A1 cho thấy bệnh nhân mang đột biến dị 

hợp tử c.714+33T>C tại intron 7. Người mẹ không bị bệnh, người bố được 

chẩn đoán lâm sàng bị bệnh tạo xương bất toàn. 

 

Nữ bình thường 

Bệnh nhân tham gia nghiên cứu 

Nam bình thường 

Nữ bị bệnh 

Nam bị bệnh 
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Hình 3.19. Hình ảnh giải trình tự gen COL1A1 của bố mẹ bệnh nhân mã 

số OI43. Mũi tên thẳng đứng chỉ vị trí đột biến, các chữ số trên mũi tên chỉ vị 

trí nucleotid và acid amin thay đổi. 

Nhận xét: Kết quả phân tích gen COL1A1 ở các thành viên gia đình bệnh 

nhân mã số OI43 cho thấy người bố bị đột biến dị hợp tử c.714+33T>C tại 

intron 7; người mẹ không có đột biến. Như vậy, bệnh nhân mã số OI43 có 

đột biến c.714+33T>C tại intron 7 dị hợp tử do nhận một alen đột biến từ 

người bố.  

  

Mẹ bệnh nhân 

c.714+33T 

Bệnh nhân mã số 43 

c.714+33T>C 

Bố bệnh nhân 

c.714+33T>C 
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- Gia đình bệnh nhân mã số OI43 (sau khi phân tích gen). 

 

 

Hình 3.20. Sơ đồ gia đình mã số OI43 (sau khi phân tích gen). 

Nhận xét: Sau khi tiến hành phân tích gen COL1A1 của bố mẹ bệnh nhân cho 

thấy người bố bị đột biến dị hợp tử. Người mẹ không có đột biến. Như vậy, 

bệnh nhân mã số OI43 có đột biến dị hợp tử do nhận một alen đột biến từ 

người bố.  

 

 

 

 

Bệnh nhân tham gia nghiên cứu 

Nam bình thường 

Nữ bị bệnh Nữ bình thường 

Nam bị bệnh 

(c.714+33T>C) 
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* Kết quả phân tích gen của gia đình bệnh nhân mã số OI03 

- Gia đình bệnh nhân mã số OI03 (trước khi phân tích gen). 

 

Hình 3.21. Sơ đồ gia đình mã số OI03 (trước khi phân tích gen) 

Nhận xét: Gia đình mã số OI03 có một người con trai bị bệnh tạo xương 

bất toàn, khi phân tích gen thấy COL1A1 cho thấy bệnh nhân mang đột 

biến dị hợp tử thay thế nucleotid C thành nucleotid A ở vị trí 653 

(653C>A) và nucleotid C thành nucleotid G ở vị trí 654 (654C>G) làm cho 

bộ ba tại vị trí 176 làm cho bộ ba tại vị trí 176 mã hóa serin chuyển thành 

mã kết thúc (p.Ser176 stop codon). Người mẹ và người bố không bị bệnh 

tạo xương bất toàn. 

 

 

Nam bị bệnh 

Nam bình thường Nữ bình thường 

Bệnh nhân tham gia nghiên cứu 
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Hình 3.22. Hình ảnh giải trình tự gen COL1A1 của bố mẹ bệnh nhân mã 

số OI03. Mũi tên thẳng đứng chỉ vị trí đột biến, các chữ số trên mũi tên chỉ vị 

trí nucleotid và acid amin thay đổi. 

Nhận xét: Kết quả phân tích gen COL1A1 của bố mẹ bệnh nhân mã số 

OI03 cho thấy người bố và người mẹ không tìm thấy đột biến gen. Như 

vậy, bệnh nhân mã số OI03 có sự thay đổi nucleotid C thành nucleotid A 

(thay đổi serin vị trí 176 thành tyrosin) và thay đổi nucleotid C thành 

nucleotid G (không làm thay đổi acid amin) đều ở dạng dị hợp tử. Nếu cả 

hai đột biến này xảy ra đồng thời sẽ biến đổi bộ ba TCC (mã hoá cho serin) 

thành mã kết thúc TAG (p.S176 stop). 

653C 654C 653C 654C 

Bố bệnh nhân Mẹ bệnh nhân 

c.653C>A, c.654C>G 

p.Ser 176 stop codon 

Bệnh nhân mã số OI 03 
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- Gia đình bệnh nhân mã số OI03 (sau khi phân tích gen). 

 

Hình 3.23. Sơ đồ gia đình mã số OI03 (sau khi phân tích gen). 

Nhận xét: Sau khi tiến hành phân tích gen COL1A1 của bố mẹ bệnh nhân cho 

thấy bệnh nhân mã số OI03 không nhận được alen đột biến từ người mẹ hoặc 

từ người bố. 

Bảng 3.7. Đột biến gen COL1A1, COL1A2 ở bố mẹ 

bệnh nhân tạo xƣơng bất toàn (42 cặp bố mẹ bệnh nhân) 

Kết quả n 

Người bố có đột biến gen 20 

Người mẹ có đột biến gen 21 

Người bố/mẹ không đột biến gen 1 

Tổng cộng 42 

Nhận xét: Phân tích gen COL1A1, COL1A2 từ 42 cặp bố mẹ của bệnh nhân 

tạo xương bất toàn có đột biến gen cho thấy có 20/42 bệnh nhân nhận đột biến 

từ người bố, 21/42 bệnh nhân nhận đột biến từ người mẹ và 1/42 bệnh nhân 

có đột biến mới phát sinh. 

Nam bình thường 

Nam bị bệnh 

Nữ bình thường 

Bệnh nhân tham gia nghiên cứu 

(c.653C>A, c.654C>G) 
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Chƣơng 4 

BÀN LUẬN 

Kết quả tách chiết DNA 

Tách chiết DNA là bước đầu tiên quan trọng của quy trình áp dụng các kỹ 

thuật sinh học phân tử đặc biệt trong các xét nghiệm phân tích gen để chẩn 

đoán bệnh trên lâm sàng. Với sản phẩm DNA không tinh sạch, phản ứng 

PCR sẽ bị ức chế do tạp nhiễm hoặc tạo ra các sản phẩm không đặc hiệu  và 

sẽ dẫn đến chẩn đoán sai. 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phát hiện các đột biến nằm trên 

gen COL1A1, COL1A2 là những gen có đến 51÷52 exon. Tuy nhiên đột biến 

trên gen COL1A1 và COL1A2 chủ yếu là đột biến điểm, nằm rải rác khắp chiều 

dài của gen, các đột biến không tập trung ở vùng trọng điểm (hotspot) vì vậy quá 

trình phân tích gen tìm đột biến tương đối khó khăn [12],[63],[64],[65],[66]. Để 

phát hiện điểm đột biến này cần lượng DNA rất lớn với độ tinh sạch cao. Việc 

đảm bảo nồng độ và độ tinh sạch DNA sau tách chiết là yếu tố quyết định đến 

kết quả phân tích gen sau này.  

Có rất nhiều phương pháp tách chiết DNA: phương pháp tách bằng kit 

của các hãng sản xuất bán trên thị trường, phương pháp tách DNA bằng hạt 

chelec, phương pháp phenol-chloroform hay tách chiết DNA bằng máy tự 

động... Các phương pháp này khác nhau về thời gian thực hiện, kinh phí và 

chất lượng DNA sản phẩm. Việc lựa chọn phương pháp tách chiết DNA, dựa 
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trên tiêu chuẩn chất lượng của DNA, kinh phí để thực hiện và loại mẫu bệnh 

phẩm sử dụng để tách chiết và kỹ thuật sinh học phân tử thực hiện sau đó. 

Phương pháp phenol-chloroform đã được lựa chọn để tách chiết DNA 

từ máu tĩnh mạch. Quy trình tách chiết đơn giản, chi phí thấp và DNA có chất lượng 

tốt, nồng độ cao. Hầu hết các nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Gen - Protein, 

Trường Đại học Y Hà Nội đều sử dụng phương pháp phenol-chloroform để 

thu được DNA tách chiết sử dụng cho việc thực hiện kỹ thuật PCR cũng như 

giải trình tự gen trên máy tự động, các phương pháp sinh học phân tử này yêu 

cầu độ tinh sạch của các mẫu DNA rất cao. 

Trong nghiên cứu này, tất cả mẫu DNA trong nghiên cứu đều có nồng 

độ cao và độ tinh sạch nằm trong khoảng cho phép từ 1,82,0. Đó là điều kiện 

đảm bảo kết quả của những kỹ thuật tiếp theo trong quy trình nghiên cứu, 

[35],[36],[59]. 

Kết quả xác định đột biến gen COL1A1, COL1A2 trên nhóm bệnh nhân 

tạo xƣơng bất toàn 

Cho đến nay, có hơn 10 týp collagen khác nhau đã được xác định. Collagen 

týp I, II, III là collagen dạng sợi. Trong đó collagen týp I là thành phần chính 

của da, gân, dây chằng, xương và nhiều mô khác. Collagen týp II là collagen 

chủ yếu của sụn. Collagen týp III thường được tìm thấy kết hợp với collagen 

týp I. Collagen týp IV là collagen dạng không sợi phổ biến nhất và là thành 

phần chính của tất cả các màng cơ bản. Collagen týp V được tìm thấy trong 

các mạch máu và các tế bào cơ trơn. Collagen týp VI và các týp collagen khác 
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được tìm thấy với số lượng nhỏ trong các mô cụ thể. Vì vậy, mỗi týp collagen 

có một vai trò đặc biệt trong việc xác định cấu trúc của các mô liên kết 

[88],[89],[90],[91]. Ngoài việc thay đổi sự ổn định của chuỗi bậc ba helix, đột 

biến vùng liên quan với sự biến đổi collagen của procollagen cũng có thể làm 

thay đổi cấu trúc của collagen hoặc các liên kết với nó. Theo nghiên cứu của 

de Wet W.J và cộng sự năm 1983, không có bằng chứng rõ ràng đột biến ảnh 

hưởng đến các protein ở cấp độ này, nhưng có khả năng gây ra các bệnh khác 

nhau liên quan đến việc sự thay đổi cấu trúc hoặc giảm số lượng collagen như 

trong một biến thể của tạo xương bất toàn, đột biến ở một alen cho tổng hợp 

chuỗi pro-α2 làm mất 20 acid amin ở khoảng giữa của chuỗi pro-α2 tổng hợp 

bởi các nguyên bào sợi [92],[93]. Trong hai biến thể của bệnh tạo xương bất 

toàn, sự thay thế acid amin được tìm thấy một dư lượng cystein mới vào chuỗi 

αl (I), một chuỗi mà thông thường không chứa cystein. Sự hiện diện của các 

dư lượng cystein dẫn tới các liên kết nối disulfid không bình thường dẫn đến 

phân tử collagen bậc ba helix không bền vững [94],[95]. Như đã nêu ở trên, 

số lượng đột biến trong gen procollagen đã được xác định rõ ràng vẫn còn 

nhỏ. Ngoài ra, có một số vấn đề kỹ thuật trong việc xác định đột biến ở những 

gen này, không biết các khiếm khuyết phân tử chính xác trong hầu hết bệnh 

nhân tạo xương bất toàn, hội chứng Ehlers-Danlos hoặc các bệnh liên quan. 

Vì vậy, bất kỳ khái quát về các bệnh này phải được dự kiến. Cần chú ý là 

những đột biến tương tự mà làm thay đổi cấu trúc của các khu vực khác nhau 

của phân tử procollagen gây ra các hội chứng lâm sàng khác nhau. Theo 

nghiên cứu của Cole W.G. năm 1997, phân tích bệnh lý phân tử có hệ thống 
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của bệnh tạo xương bất toàn đã được thực hiện trong 200 trường hợp. Kết quả 

cho thấy các thiếu sót của phân tử collagen týp I là nguyên nhân chính của 

bệnh này [96]. Tuy nhiên, ở nhiều nước cũng như trong điều kiện Việt Nam 

hiện nay chưa thực hiện được nuôi cấy nguyên bào sợi từ da bệnh nhân. Bên 

cạnh đó, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy có thể phát hiện được 90% đột 

biến gen tổng hợp collagen týp I bằng phương pháp giải trình tự gen [6]. Ở 

nhiều nước cũng như trong điều kiện Việt Nam cho đến trước khi thực hiện 

nghiên cứu này chưa phân tích được đột biến gen collagen týp 1. Do đó việc 

xác định đột biến gen gây bệnh tạo xương bất toàn là cần thiết. Phân tích trình 

tự gen COL1A1 và COL1A2 có giá trị chẩn đoán phân biệt bệnh với các rối 

loạn tương tự. Năm 2001, Ward và cộng sự đã phân tích gen của 33 bệnh 

nhân tạo xương bất toàn týp I ÷ týp IV người Canada, các tác giả đã phát hiện 

được hầu hết các đột biến là do chuyển acid amin glycin thành một acid amin 

khác [97]. Theo nghiên cứu của Benusiené E. và cộng sự năm 2003, phân tích 

di truyền phân tử 22 trường hợp cho thấy 11 trường hợp đã được xác định đột biến 

ở gen COL1A1. Trong đó, chín đột biến (E500X, G481A, c.2046insCTCTCTAG, 

c.1668delT, c.1667insC, c.4337insC, IVS19 1G +> A, IVS20-2A> G, IVS22-1G> T) 

xuất hiện là mới, tức là chưa đăng ký trong cơ sở dữ liệu (Collagen Mutations 

Database) (http://www.le.ac.uk/genetics/collagen) [98]. Năm 2004, Hartikka 

H. và cộng sự đã tiến hành phân tích gen của 54 bệnh nhân tạo xương bất 

toàn, các tác giả đã phát hiện được 49 đột biến khác nhau, trong đó có 38 đột 

biến trên gen COL1A1 và 11 đột biến trên gen COL1A2 [65]. Năm 2006, 

Pollitt R. và cộng sự đã tiến hành phân tích gen trên 83 bệnh nhân tạo xương 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Benusien%C3%A9%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12590186
http://www.le.ac.uk/genetics/collagen
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bất toàn người Anh, các tác giả đã phát hiện được 62 đột biến khác nhau trên 

cả hai gen [99]. Trong khi chẩn đoán bệnh tạo xương bất toàn vẫn còn dựa 

trên cơ sở lâm sàng và X-quang, có một nhu cầu ngày càng tăng về các đặc 

tính phân tử của các đột biến gây bệnh. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về 

phổ đột biến của gen COL1A1 và COL1A2 ở phương Tây nhưng rất ít 

trường hợp được báo cáo từ châu Á. Năm 2008, Xia X.Y. và cộng sự phân 

tích trực tiếp trình tự nucleotid của gen COL1A1. Mục đích của nghiên cứu 

này là để góp phần phân tích gen trên bệnh nhân tạo xương bất toàn [100]. 

Năm 2014, Joshi Stephen và cộng sự lựa chọn 35 bệnh nhân người Ấn Độ đã 

được chẩn đoán lâm sàng bệnh tạo xương bất toàn và giải trình tự cả hai gen 

phát hiện được 25 trường hợp có các đột biến khác nhau trên gen COL1A1 

hoặc COL1A2 gồm 14 đột biến trên gen COL1A1 và 11 đột biến trên gen 

COL1A2 [101]. Các nghiên cứu có thể không phát hiện một vài đột biến là 

nguyên nhân của bệnh, không có một ước tính chính xác có bao nhiêu đột 

biến được bỏ qua, nhưng ước tính tốt nhất của các nghiên cứu khác nhau là 

hơn 90% đột biến gây bệnh tạo xương bất toàn là do gen COL1A1 hoặc 

COL1A2. Ngoài ra, các đột biến ở các gen khác chưa được phát hiện ở bệnh 

nhân tạo xương bất toàn. Trong nghiên cứu của chúng tôi đã tiến hành phân 

tích gen trên 50 bệnh nhân tạo xương bất toàn đã phát hiện được 42 đột biến 

khác nhau trên cả hai gen. Điều này cũng tương tự với các báo cáo trên thế 

giới, góp phần thực hiện việc phân tích đột biến, xác định người mang gen và 

chẩn đoán trước sinh trên một số bệnh lý di truyền khác trong đó có bệnh tạo 

xương bất toàn để tiến tới xây dựng một quy trình chuẩn trong chẩn đoán các 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xia%20XY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18755172
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bệnh lý di truyền ở Việt Nam và đưa ra áp dụng một cách rộng rãi để nâng 

cao chất lượng điều trị, giảm tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng người dân. 

Trong trường hợp có đột biến collagen týp I có thể khẳng định chẩn đoán 

bệnh tạo xương bất toàn. Tuy nhiên, trong trường hợp không phát hiện 

được đột biến của gen mã hóa collagen týp I thì tồn tại khả năng  có đột 

biến collagen týp I nhưng không phát hiện được. Vì vậy không có đột biến 

collagen týp I cũng không loại trừ bệnh tạo xương bất toàn do có tỷ lệ nhỏ các 

đột biến lặn có thể xảy ra trên các gen khác như BMP1, CRTAP, FKBP10, 

LEPRE1, PLOD2, PPIB, SERPINF1, SERPINH1, SP7 [38],[39],[40]. 

Các nghiên cứu cho thấy hơn 90% là đột biến điểm nên hầu hết các 

nghiên cứu sử dụng phương pháp giải trình tự gen trực tiếp để nghiên cứu 

xác định đột biến gen COL1A1, COL1A2. Bên cạnh đó có một số nghiên 

cứu sử dụng các phương pháp khác nhau phát hiện đột biến gen COL1A1, 

COL1A2. Năm 1993, Mackay K. và cộng sự dùng kỹ thuật PCR để khuếch 

đại và dùng kỹ thuật phân tích cấu trúc đa hình thái chuỗi đơn (single-strand 

conformation polymorphism analysis – SSCP) với enzym cắt hạn chế cho 

phép thiết lập bản đồ vị trí đột biến trên vùng gen COL1A1. Kỹ thuật này 

dựa trên sự biến dạng gây ra bởi sự thay thế một nucleotid trong một đoạn 

DNA mạch đơn. Sự thay đổi hình dạng này dẫn đến sự khác biệt về tốc độ di 

chuyển đoạn gen khi điện di so với đoạn DNA mạch đơn của chủng hoang 

dại. Sau phản ứng PCR, sản phẩm khuếch đại được biến tính và điện di trên 

gel polyacrylamid. Sự thay đổi độ di động đoạn DNA trên điện di của mẫu 

bệnh nhân biểu thị sự hiện diện của nucleotid bị biến đổi ở vùng được phân 
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tích. SSCP có thể được sử dụng để phát hiện đột biến điểm gen COL1A1 và 

gen COL1A2 do các đột biến này nằm rải rác khắp chiều dài gen, tuy nhiên 

kỹ thuật này chỉ có thể thực hiện được ở những vùng gen có kích thước sản 

phẩm PCR  200 bp [85]. Năm 2011, theo nghiên cứu của Fuccio A. và 

cộng sự, khoảng 90% bệnh nhân mang bệnh lý tạo xương bất toàn biểu hiện 

đột biến COL1A1 và COL1A2 thể trội. Tuy nhiên, việc phân tích phân tử rất 

khó vì những gen này phân bố dài trên 51 và 52 exon. Các tác giả đã thiết kế 

kỹ thuật sắc kỷ lỏng cao áp biến tính một phần (partially denaturing high-

performance liquid chromatography, viết tắt là pDHPLC) để phân tích vùng 

mã hóa COL1A1 và COL1A2 từ 19 mẫu DNA lấy từ bệnh nhân tạo xương 

bất toàn phát hiện 6 đột biến mới, trong đó có 3 đột biến ở intron. Và những 

kết quả này được xác định lại bằng giải trình tự gen trực tiếp COL1A1 và 

COL1A2 [102]. Tuy có vài nghiên cứu xác định đột biến gen COL1A1 và 

COL1A2 bằng một số phương pháp khác nhưng hầu hết các nghiên cứu khác 

đều sử dụng phương pháp giải trình tự để kiểm tra cũng như được sử dụng 

là phương pháp được lựa chọn trong các nghiên cứu xác định đột biến gen 

COL1A1 và COL1A2. Tiến bộ đáng kể đã được thực hiện ở nhiều khía cạnh 

của bệnh tạo xương bất toàn. Việc phân loại quốc tế bệnh tạo xương bất toàn 

theo Sillence đang được mở rộng bao gồm các nhóm phụ của các týp bệnh tạo 

xương bất toàn. Những nỗ lực đang được thực hiện để xác định những gen 

gây các týp bệnh tạo xương bất toàn và các hội chứng liên quan mà không 

phải do đột biến gen của collagen loại I [103].  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fuccio%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21884818
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Phương pháp giải trình tự trực tiếp được sử dụng nhiều nhất trong các 

nghiên cứu để xác định đột biến gen COL1A1 và COL1A2. Nghiên cứu này 

đã chọn phương pháp giải trình tự để xác định các đột biến gen COL1A1 và 

COL1A2 ở bệnh nhân tạo xương bất toàn. Theo thống kê tại ngân hàng dữ 

liệu về bệnh tạo xương bất toàn (Osteogenesis Imperfecta Variant Database), 

cho đến thời điểm hiện nay, có 1274 điểm đột biến trên gen COL1A1 (59%) 

và 698 điểm đột biến trên gen COL1A2 (32%) được công bố, đây là những 

dạng trội gây bệnh. Theo nghiên cứu của Fleur S. Van Dijk năm 2010, 

những bệnh nhân nghi ngờ bệnh tạo xương bất toàn nếu chưa phát hiện đột 

biến gen COL1A1, COL1A2 bằng giải trình tự vẫn chưa đủ để loại trừ chẩn 

đoán bệnh, kỹ thuật MLPA có thể được thực hiện để phát hiện điểm đột biến 

xóa đoạn trên gen COL1A1, COL1A2 [104]. Tuy nhiên vẫn còn ít nghiên 

cứu về sử dụng kỹ thuật này trong xác định đột biến gen COL1A1, COL1A2 

trong bệnh tạo xương bất toàn. Trong khi đó phương pháp này được thường 

được sử dụng để phát hiện đột biến xóa đoạn trong các bệnh lý như bệnh 

loạn dưỡng cơ Duchenne, bệnh máu khó đông.  

Đột biến gen COL1A1: Bệnh tạo xương bất toàn do sự bất thường của 

collagen. Đó là những loại protein cấu trúc nằm ở khuôn nền ngoại bào (ECM 

– extracellular matrix). Các protein này có vai trò làm kết dính, tạo độ bền cho 

những cấu trúc có hình dạng của cơ thể như khung xương, nhãn cầu; gọi là bộ 

khung của các cấu trúc. Protein collagen bao gồm collagen I mang cấu trúc 

điển hình gồm một hay nhiều vùng mang hình thái chuỗi xoắn bộ ba helix 

có chứa bộ ba acid amin Gly-X-Y. Glycin (Gly) là acid amin trung tính 

không phân cực, nằm phía trong lõi của chuỗi xoắn [22],68. X là prolin 
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trong 1/3 trường hợp. Y thường là hydroxyprolin phân bố ở bề mặt ngoài 

của cấu trúc. Sự xuất hiện của hydroxyprolin đóng vai trò cốt yếu để đảm 

bảo tính bền vững của chuỗi helix [105]. Mỗi phân tử tiền collagen týp I 

(procollagen týp I) cấu tạo gồm hai chuỗi α1 (mã hóa bởi gen COL1A1) và 

một chuỗi α2 (mã hoá bởi gen COL1A2). Có khoảng 91% các đột biến gây 

bệnh tạo xương bất toàn được tìm thấy ở gen COL1A1 và gen COL1A2. 

Đột biến thường gặp là dạng thay đổi một acid amin chiếm khoảng 82% 

các đột biến trên gen COL1A1 phá vỡ cấu trúc bộ ba Gly-X-Y dẫn đến mất 

tính bền vững của protein; những đột biến khác như mất đoạn, lặp đoạn 

hoặc bổ sung nucleotid hiếm gặp hơn. Kết quả nghiên cứu của nhóm cho 

thấy có 13 bệnh nhân tạo xương bất toàn có đột biến gen COL1A1 xuất hiện 

đột biến trên vùng gen mã hóa cho protein COL1A1. Trong đó có 11 bệnh 

nhân có đột biến thay thế nucleotid, 1 bệnh nhân có đột biến tạo mã kết thúc 

sớm và 1 bệnh nhân có đột biến mất nucleotid.  

Bệnh nhân tạo xương bất toàn mã số OI08 phát hiện có một đột biến 

điểm là đột biến thay thế nucleotid G thành nucleotid T tại vị trí 2183 exon 31, 

làm thay đổi acid amin glycin (Gly) thành acid amin valin (Val) vị trí 686 trên 

protein (c.2183G>T, p.Gly686Val). Đột biến này cũng được tìm thấy ở người 

mẹ và người em trai (bệnh nhân mã số OI04) cùng mắc bệnh tạo xương bất 

toàn. Đây là đột biến đã được công bố hai lần tại ngân hàng dữ liệu về bệnh 

bệnh tạo xương bất toàn và được khẳng định là đột biến gây bệnh tạo xương 

bất toàn, [10]. Bệnh nhân tạo xương bất toàn mã số OI23 có đột biến dị hợp tử 

thay thế nucleotid G thành nucleotid A (G>A) trên exon 36 của gen COL1A1. 

So sánh với trình tự Genebank thấy trên exon 36 c.2587 G>A dẫn đến thay 

đổi acid amin tại vị trí p.821 của protein gen COL1A1 từ glycin chuyển thành 
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serin (p.Gly821Ser), đây là đột biến được công bố 13 lần ở châu Âu, châu Á và 

châu Mỹ với tỷ lệ khoảng 11% trong tổng số đột biến tìm thấy trên gen 

COL1A1. Đột biến này liên quan đến hầu hết các thể của bệnh tạo xương bất 

toàn (I, II, III, IV).  

Những kết luận khác nhau trong thể bệnh tạo xương bất toàn do cùng 

một đột biến glycin gây nên cho thấy sự quan trọng của việc xét nghiệm đột 

biến gen kết hợp với chẩn đoán lâm sàng, là cơ sở có thể đưa ra kết luận chính 

xác về một số đặc tính của bệnh tạo xương bất toàn liên quan đến yếu tố địa 

lý, quần thể bệnh nhân. Hai đột biến khác ở exon 41 của gen COL1A1 mã hóa 

cho protein cũng dẫn tới mất glycin là p.Gly1007Val, p.Gly986Asp đã được 

phát hiện lần lượt ở 5/42 và 2/42 bệnh nhân tạo xương bất toàn có đột biến. 

Năm 2007, nghiên cứu của Liu W. và cộng sự trên 17 bệnh nhân bệnh tạo 

xương bất toàn tìm được bảy đột biến điểm ở exon 36 của COL1A1 đã được 

đăng ký tại cơ sở dữ liệu đột biến (the Human Type I and Type III Collagen 

Mutation Database). Đây có thể là một vị trí đột biến đáng chú ý, vì theo 

thống kê của ngân hàng dữ liệu về bệnh tạo xương bất toàn có khoảng 12,9% 

đột biến tại vị trí này.  

Trong nghiên cứu này, kết quả giải trình tự gen ở bệnh nhân mã số 

OI03 cho thấy bệnh nhân có đột biến thay thế nucleotid C thành nucleotid A 

ở vị trí 653 (653C>A) và nucleotid C thành nucleotid G ở vị trí 654 (654C>G) 

làm cho bộ ba tại vị trí 176 mã hóa serin tạo mã kết thúc sớm gây dừng đột 

ngột quá trình phiên mã protein. Trước hết, đột biến thay thế nucleotid C 

thành nucleotid A ở vị trí 653 (653C>A) xảy ra làm biến đổi serin thành 
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tyrosin (p.S176Y). Đây đều là hai acid amin ưa nước và phân cực, tuy vậy 

cấu trúc đặc biệt của chúng có thể đóng vai trò quan trong cấu trúc bậc IV và 

hoạt động chức năng của protein. Serin và tyrosin đều chứa gốc OH, có thể 

được este hoá hoặc phospho hóa bởi các kinase. Sự thay đổi giữa hai acid 

amin này chưa được công bố trong ngân hàng dữ liệu đột biến gây bệnh tạo 

xương bất toàn. Sự tương đồng về tính chất hoá học của chúng cũng dự đoán 

đột biến này khó có khả năng gây bệnh. Việc xuất hiện hai đỉnh trùng nhau ở 

cả hai vị trí 653, 654 (NM_000088.3, NCBI) khiến nhóm nghiên cứu rất chú 

ý. Nếu trường hợp chỉ một trong hai đột biến dị hợp xảy ra thì khả năng gây 

biến đổi không cao. Như vậy procollagen týp I được tổng hợp với số lượng 

hạn chế hơn bình thường, bởi một phần đã bị hao hụt do đột biến tạo mã kết 

thúc sớm (đột biến nonsense). Hầu hết bệnh di truyền trội trên nhiễm sắc thể 

thường, nên đột biến dị hợp tử đã có thể gây bệnh. Đây là đột biến mới, cũng 

chưa được công bố trên ngân hàng dữ liệu về bệnh bệnh tạo xương bất toàn. 

Bệnh nhân này đã được chẩn đoán trên lâm sàng là mắc bệnh tạo xương bất 

toàn týp IV. Tuy chưa được công bố nhưng cũng cho thấy rằng các trình tự 

mã hóa trong exon là điều cần thiết cho các chức năng của COL1A1. Cũng 

theo nghiên cứu của Liu W. và cộng sự năm 2007 phát hiện tạo mã kết thúc 

quan sát thấy đột biến ở exon 36 (Q644X) và nó cũng cho thấy rằng các trình 

tự mã hóa trong exon 36 là điều cần thiết cho các chức năng của COL1A1. 

Hiện nay, trên thế giới có 1296 đột biến công bố trên gen COL1A1 với 29 

đột biến là đột biến tạo mã kết thúc sớm, chiếm tỷ lệ 2,24% tổng số đột biến; 

nhưng đây là lần đầu tiên đột biến mã kết thúc sớm được phát hiện trên exon 6. 
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Trong nghiên cứu này, với cỡ mẫu nhỏ (n=50) chúng tôi chưa thể đưa ra kết 

luận chính xác về tỷ lệ đột biến này. 

Khi tiến hành giải trình tự gen COL1A1 của bệnh nhân mã số OI22 

với cặp mồi exon 39 - exon 41, phát hiện được đột biến mất ba nuleotid C 

từ vị trí 2852 đến vị trí 2854 (2852÷2854 CCC del) của mRNA gen 

COL1A1 (NM_000088.3), làm cho bộ ba tại vị trí 909 mã hóa acid amin 

prolin bị mất (p. Pro909del). Đột biến mất nucleotid là đột biến phổ biến 

đứng hàng thứ hai sau đột biến thay thế. Trên ngân hàng dữ liệu thế giới về 

bệnh bệnh tạo xương bất toàn. hiện nay có 176 đột biến mất nucleotid được 

công bố; chiếm 13,58% tổng số đột biến trên gen COL1A1 trong đó có 147 

đột biến mất nucleotid xảy ra trên exon chiếm 14% số đột biến trên exon. 

Theo nghiên cứu này, tỷ lệ đột biến mất nucleotid trên exon là 1/50 . Tuy 

nhiên do cỡ mẫu nhỏ nên chúng tôi không đưa ra tỷ lệ chính xác đột biến 

này ở Việt Nam.  

Các đột biến thay thế glycin (Gly) cũng như cấu trúc Gly-X-Y có vai 

trò quan trọng và thường là nguyên nhân gây rối loạn cấu trúc collagen týp I 

hay chuỗi helix alpha. Vùng này nằm trải dài từ exon 6 đến 49 của gen 

COL1A1. Như vậy, không chỉ các đột biến trong các exon mà ngay cả các đột 

biến nằm trong vùng intron đều ảnh hưởng đến cấu trúc chuỗi xoắn bậc ba. 

Thực tế đã chứng minh 18% đột biến intron ở chuỗi DNA của gen COL1A1 

được công bố gây bệnh tạo xương bất toàn. Vai trò của các protein trên 

trong các bệnh lý di truyền cũng đã dần dần được làm sáng tỏ. Những bất 

thường trên vùng liên kết với các protein điều hòa quá trình cắt nối là 
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nguyên nhân gây mất một hay nhiều exon, hoặc thêm một phần intron vào 

sản phẩm mRNA trước khi dịch mã. Riêng với bệnh tạo xương bất toàn, 

hiện nay có 217 đột biến tại vùng intron của gen COL1A1 liên quan với 

các motif đặc hiệu GGGGC, AG, GC được công bố tại ngân hàng dữ liệu 

bệnh tạo xương bất toàn.  

      11 điểm đột biến gen COL1A1 được tìm thấy trên bệnh nhân bệnh tạo 

xương bất toàn trong nghiên cứu này. Trong đó có 5 điểm đột biến ở vùng 

intron, tức là vùng không mã hóa gen nhưng lại không thể thiếu để hoàn thiện 

mRNA và bảo tồn thông tin di truyền. Các đột biến này đều cách từ 1 đến 40 

nucleotid quanh vị trí 5’ và 3’ tận của exon, nghĩa là nằm trong vùng cho 

(donor site) và vùng nhận (acceptor site) của intron. Đây là hai vùng quan 

trọng nhất, chứa các motif đặc hiệu liên kết với các tiểu đơn vị phức hợp 

protein – RNA như U1 và U2. 

Mức độ nghiêm trọng của bệnh tạo xương bất toàn rất đa dạng, khác 

nhau, có thể gây tử vong từ sơ sinh đến một kiểu hình rất nhẹ được đặc trưng 

bởi tầm vóc bình thường và không có dị tật. Năm 2006, Lee K.S. và cộng sự 

đã phân tích trình tự nucleotid trên 67 bệnh nhân bệnh tạo xương bất toàn để 

phát hiện các đột biến trên gen COL1A1 và COL1A2. 35 đột biến khác nhau 

đã được xác định trong hai gen bao gồm 15 đột biến thay thế glycin (7 đột 

biến gen trên gen COL1A1 và 8 đột biến gen trên gen COL1A2), 1 đột biến 

vô nghĩa, 4 đột biến khung đọc, 4 đột biến khung trùng lặp và 12 đột biến ở vị 

trí nối (splice site) trong đó có 24 đột biến mới. Dữ liệu lâm sàng của nghiên 
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cứu này cho thấy sự không đồng nhất thậm chí trong một kiểu gen cụ thể, từ 

đó cho thấy sự biểu hiện phức tạp của căn bệnh này [1]. 

Đột biến dị hợp tử c.714+33T>C tại intron 7 ở vị trí nối, cách đầu 3’ 

của exon 7 một khoảng 33 nucleotid. Đột biến này có thể gây ảnh hưởng quá 

trình cắt nối giữa exon 7 và exon 8. Nghiên cứu phát hiện được đột biến 

769-1G>C, xuất hiện trên hai bệnh nhân bệnh tạo xương bất toàn. Đột biến 

này nằm cách exon 9 một nucleotid, có thể gây mất exon 8 (skip exon) trong 

quá trình cắt nối hoàn thiện mRNA. Đây là đột biến được công bố tại ngân 

hàng dữ liệu về bệnh. Đột biến c.769-1G>C này trên bệnh nhân týp I cũng đã 

được công bố bởi Pollitt và cộng sự vào năm 2006. Vùng cắt nối nằm cách vị 

trí 5’ và 3’ của mỗi exon khoảng 20 đến 40 nucleotid. Đây là vùng nhận 

(acceptor site), nơi tạo liên kết đặc hiệu với các protein U2 trong quá trình cắt 

nối tạo mRNA hoàn thiện.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi phát hiện đột biến c.1795-31C>T dị 

hợp tử tại intron 24 xuất hiện ở 5 bệnh nhân. Đột biến này cách đầu 5’ của 

exon 25 khoảng 31 nucleotid, có thể gây nhiễu vị trí cắt nối giữa exon 24 và 

exon 25. Tuy nhiên theo thống kê trong ngân hàng dữ liệu về bệnh tạo xương 

bất toàn hầu hết các đột biến gây bệnh tạo xương bất toàn nằm trên intron đều 

nằm rất gần đầu 5’ hoặc 3’ của exon. Việc tìm thấy đột biến ở vị trí cách đầu 

5’ của exon 25 tới 31 nucleotid cần phải được kiểm tra lại chính xác bằng 

RT-PCR để xác định ảnh hưởng của nó tới quá trình cắt nối hoàn thiện 

mRNA. Bệnh phẩm cần phải lấy từ nơi có biểu hiện là da hoặc xương bệnh 

nhân, đem tách chiết RNA, tổng hợp cDNA; từ đó thực hiện RT-PCR và giải 
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trình tự cDNA thu được. Do nghiên cứu của chúng tôi chỉ được thực hiện 

trong thời gian có hạn nên nghiên cứu chỉ dừng lại ở phát hiện đột biến trên 

gen COL1A1, COL1A2 ở mức độ DNA của bệnh nhân. Một đột biến dị hợp 

tử khác tại intron 36 là 2686-18G>C, xuất hiện ở 12 bệnh nhân. Vị trí đột 

biến cách đầu 5’ của exon 37 khoảng 18 nucleotid. Sự thay đổi này có thể 

gây ảnh hưởng quá trình cắt nối giữa exon 36 và exon 37.  

Đột biến gen COL1A2: Gen COL1A2 mã hóa cho sợi một trong hai 

dạng tiền collagen týp 1, đó là pro-α2 (I). Gen này chứa 52 exon, trong đó 

vùng hình thành chuỗi helix bậc 3 với hai sợi pro-α1 (I) trải dài từ exon 6 đến 

exon 48. Vùng này có bộ ba acid amin Gly-X-Y với X là acid amin prolin và 

Y là acid amin hydroxyprolin, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hình 

dạng chuỗi xoắn; sự thay đổi các acid amin sẽ ảnh hưởng tới sự bảo tồn đó. 

Bằng phương pháp giải trình tự trực tiếp, phát hiện 3 bệnh nhi bệnh tạo 

xương bất toàn có đột biến trên gen COL1A2, đều là đột biến missense thay 

thế nucleotid C thành nucleotid T tại vị trí 3688 thuộc exon 48, làm cho bộ 

ba tại vị trí 1073 mã hóa acid amin threonin chuyển thành acid amin 

isoleucin (p.Thr1073Ile) làm cấu trúc chuỗi helix bậc ba có thể bị thay đổi. 

Đột biến này chưa được công bố tại ngân hàng dữ liệu về bệnh tạo xương bất 

toàn. Threonin là một acid amin phân cực do có chứa một gốc –OH và 

isoleucin là một acid amin có tính chất không phân cực; những acid amin 

không phân cực nằm bên trong lõi chuỗi helix và bao bọc bên ngoài là các 

acid amin phân cực, đặc biệt là bộ ba Gly-X-Y. Như vậy đột biến missense 

thay đổi acid amin threonin chuyển thành acid amin isoleucin có thể là 
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nguyên nhân gây rối loạn cấu trúc C-tận của procollagen, làm giảm chất 

lượng và tính bền vững của protein này. Bệnh tạo xương bất toàn là một 

bệnh di truyền rối loạn mô liên kết đặc trưng bởi các triệu chứng bao gồm 

khuynh hướng đến gãy xương. Mặc dù xác định nhiều đột biến, nhưng mối 

tương quan kiểu gen - kiểu hình đáng tin cậy vẫn rất khó khăn. Theo nghiên 

cứu của Reuter M.S. và cộng sự năm 2013 mô tả hai đột biến mới trên bệnh 

nhân tạo xương bất toàn, đột biến cho đến nay chưa được mô tả trong các 

gen COL1A2, làm nổi bật thêm sự phức tạp này. Một bệnh nhân mang một 

đột biến dị hợp tử c.1316G>A (p.Gly439Asp) trên gen COL1A2 nằm trong 

cấu trúc chuỗi helix bậc ba, trong đó thay thế glycin đã được giả định để gây 

bệnh tạo xương bất toàn giai đoạn chu sinh gây chết người (theo phân loại 

của Sillence). Bệnh nhân thứ hai với chẩn đoán bệnh bệnh tạo xương bất 

toàn týp I mang đột biến tạo mã kết thúc sớm c.4060C>T (p.Gln1354 stop 

codon) trên exon cuối cùng của COL1A2. Vì vậy các propeptid do gen 

COL1A2 mã hóa dự đoán thiếu 13 acid amin cuối cùng đầu C-tận, gợi ý 

rằng các kết quả kiểu hình tạo xương bất toàn khác nhau. Các đột biến 

COL1A2 này minh họa sự phức tạp đột biến gen COL1A2 cũng như mối 

tương quan kiểu gen - kiểu hình trong tư vấn di truyền trong bệnh tạo xương 

bất toàn [106]. Do sự phức tạp mối tương quan kiểu gen - kiểu hình nên ở 

Ấn Độ đến nghiên cứu của Joshi Stephen và cộng sự năm 2014 thì chưa có 

số liệu về đột biến gen COL1A1, COL1A2 ở những bệnh nhân bệnh tạo 

xương bất toàn. Họ lựa chọn 35 bệnh nhân người Ấn Độ đã được chẩn đoán 

lâm sàng bệnh tạo xương bất toàn và tất cả các exon của gen đã được giải 
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trình tự phát hiện 25 bệnh nhân có đột biến gen COL1A1 (14 trường hợp, 6 

phát hiện mới) và COL1A2 (11 trường hợp, 7 phát hiện mới) được xác định 

trong vùng mã hóa và các vùng không mã hóa tương tự như tỷ lệ báo cáo 

trên toàn thế giới [101].  

Kết quả xác định đột biến của bố mẹ bệnh nhân tạo xƣơng bất toàn đã 

phát hiện đột biến gen COL1A1 hoặc COL1A2 

Năm 2007, một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc trên một phả hệ 

gồm 32 người và đã phát hiện ra 15 người có đột biến gen COL1A1 với C>T 

tại exon 36 làm thay đổi acid amin glycin ở vị trí 644 tạo thành mã kết thúc 

sớm (Q644X) [5]. Nghiên cứu khác của nhóm các nhà khoa học Nhật Bản về 

bệnh tạo xương bất toàn trên 22 gia đình, gồm 78 bệnh nhân, các tác giả 

cũng phát hiện được hầu hết các đột biến là các đột biến điểm với sự thay 

đổi một nucleotid, thêm hoặc mất một nucleotid [66]. Có một nhóm đa dạng 

các bệnh lý và rối loạn gây ra do các đột biến gen và sự thay đổi bất thường 

của nhiễm sắc thể. Các rối loạn có bản chất di truyền là một nhóm các dạng 

bệnh lý gây ra do sự có mặt của một gen đột biến trong cơ thể bị bệnh. Đột 

biến gen làm thay đổi thông tin mã hóa của gen đó và, hoặc dẫn đến việc tạo 

ra phân tử protein bị sai hỏng về chức năng, hoặc thậm chí ức chế hoàn toàn 

sự tổng hợp protein mà gen đó mã hóa. Sự thiếu hụt protein do đột biến gen 

gây nên sự biểu hiện của các trạng thái bệnh lý. Đột biến gen có thể được di 

truyền giữa các thế hệ (từ bố, mẹ sang con, cháu) hoặc xuất hiện một cách tự 

phát (denovo) trong tế bào sinh dục (tinh trùng hoặc trứng) trong cơ thể bố 

hoặc mẹ và sau thụ tinh, đứa trẻ hình thành mang đột biến trong mọi tế bào. 
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Trong khoảng 20 năm qua, nhờ sự phát triển của công nghệ DNA tái tổ hợp, 

đã có nhiều phát hiện mới mang tính bước ngoặc liên quan đến các bệnh lý 

do rối loạn đơn gen gây ra. Các rối loạn di truyền đơn gen được truyền từ thế 

hệ bố, mẹ sang thế hệ con, cháu. Có ba hình thức di truyền phổ biến:  di 

truyền trội trên nhiễm sắc thể thường, di truyền lặn trên nhiễm sắc thể 

thường và di truyền liên kết nhiễm sắc thể X. Đối với các bệnh di truyền trội 

nhiễm sắc thể thường, nhiều thế hệ bị bệnh, mẹ truyền bệnh cho cả con gái 

và khi bố hoặc mẹ bị bệnh thì con của họ có 50% khả năng bình thường và 

50% nguy cơ mắc bệnh. Trong khi đó, đối với các bệnh di truyền lặn nhiễm 

sắc thể thường, nguy cơ mắc bệnh cao ở những người có anh chị em ruột bị 

bệnh. Nếu cả bố và mẹ mang gen lặn bị đột biến thì mỗi lần mang thai có 

25% khả năng sinh con có cả 2 alen hoàn toàn bình thường, 50% nguy cơ 

con mang gen bị bệnh và 25% nguy cơ con bị bệnh. Hơn nữa những trường 

hợp kết hôn cùng huyết thống sẽ làm tăng tỷ lệ biểu hiện bệnh trong quần 

thể. Trong trường hợp di truyền trội hoặc lặn nhiễm sắc thể thường thì cả 

nam và nữ đều bị ảnh hưởng như nhau, do đó thường không có sự khác biệt 

về giới. Phần lớn bệnh tạo xương bất toàn là bệnh di truyền trội trên nhiễm 

sắc thể thường. Vì vậy, chỉ cần người có một alen mang gen đột biến đã có 

thể mắc bệnh. Người bố hoặc người mẹ bị bệnh thì khả năng 50% sinh con 

mắc bệnh tạo xương bất toàn giống bố hoặc mẹ [41]. Năm 2008, Xia X.Y. 

và cộng sự xác định đột biến gen COL1A1 và COL1A2 gây bệnh tạo xương 

bất toàn ở một bệnh nhân nữ và người bố phát hiện cả hai có đột biến dị hợp 

tử (c.1875+1G>A) là mới, chưa đăng ký tại cơ sở dữ liệu đột biến của 
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collagen (the Database of Collagen Mutations). Việc phân tích di truyền kết 

hợp lâm sàng cụ thể sẽ hữu ích cho việc mở rộng các bằng chứng cho sự 

không đồng nhất về di truyền và kiểu hình trong tạo xương bất toàn và khám 

phá các mối tương quan kiểu hình kiểu gen trong tạo xương bất toàn [100]. 

Trong nghiên cứu của Yang Z. và cộng sự năm 2011 cũng cho thấy mức độ 

nghiêm trọng của bệnh tạo xương bất toàn gây ra từ sự thay đổi rất nhẹ về 

kiểu hình đến rất nặng có thể gây chết ở giai đoạn chu sinh. Mặc dù đã có 

nhiều báo cáo về đột biến gen COL1A1 và COL1A2, vài trường hợp đã 

được báo cáo ở Trung Quốc, nhưng nghiên cứu của Yang Z. và cộng sự 

cũng muốn góp phần thêm vào nghiên cứu bệnh tạo xương bất toàn. Họ báo 

cáo về năm gia đình và ba trường hợp lẻ tẻ mà đặc điểm lâm sàng của bệnh 

nhân có đột biến thay đổi ngay cả trong cùng một gia đình. Và họ kết luận 

rằng đột biến gen COL1A1 và COL1A2 có vai trò quan trọng gây bệnh tạo 

xương bất toàn. Những dữ liệu mới này đóng góp vào việc thiết lập bản đồ 

đột biến gen COL1A1, COL1A2 [107]. Năm 2006, Lee K.S. và cộng sự đã 

phân tích trình tự nucleotid trên 67 bệnh nhân bệnh tạo xương bất toàn để 

phát hiện các đột biến trên gen COL1A1 và COL1A2. 35 đột biến khác nhau  

đã được xác định trong hai gen bao gồm 15 đột biến thay thế glycin (7 đột 

biến trên gen COL1A1 và 8 đột biến trên gen COL1A2), 1 đột biến vô 

nghĩa, 4 đột biến lệch khung đọc, 3 đột biến lặp đoạn bảo tồn khung đọc 

trong COL1A2 và 12 đột biến ở các vị trí cắt nối (splice site) trong đó có 24 

đột biến mới. Cho đến nay, hầu hết các đột biến ở các gen COL1A1 và 

COL1A2 gây ra tạo xương bất toàn đều riêng biệt và hiếm khi xuất hiện lại 
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trong các gia đình khác. Điều thú vị là đột biến c.982G>A (p.Gly328Ser) 

trong COL1A2 đã được tìm thấy ở năm trường hợp bệnh nhân tạo xương 

bất toàn. Phân tích haplotype của gen COL1A2 cho thấy bốn trong số năm 

bệnh nhân tạo xương bất toàn có đột biến c.982G>A (p.Gly328Ser) đã có 

chung một haplotype. Dữ liệu lâm sàng cho thấy sự đa dạng trong cùng 

một kiểu gen cụ thể, thể hiện những biểu hiện phức tạp của căn bệnh này.  

  Trong nghiên cứu của chúng tôi, 42/50 bệnh nhân được chẩn đoán tạo 

xương bất toàn dựa vào triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng điển hình đến 

khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã phát hiện có đột biến gen 

COL1A1, COL1A2. 42 cặp bố mẹ của các bệnh nhân đã được xác định là có 

đột biến gen COL1A1, COL1A2 được phân tích gen tìm đột biến.  

Tiến hành phân tích gia đình bệnh nhân OI08 và khai thác tiền sử cho 

thấy bệnh nhân OI08 được chẩn đoán tạo xương bất toàn trên lâm sàng. Bệnh 

nhân đã được xác định có đột biến dị hợp tử thay thế nucleotid G thành 

nucleotid T (G>T) trên exon 31 của gen COL1A1 tại vị trí c.2183 G>T, làm 

thay đổi acid amin glycin thành alanin tại vị trí codon p.686 của protein gen 

COL1A1 (p.Gly686Ala). Gia đình bệnh nhân mã số OI08 có hai người con trai 

(sinh đôi) là bệnh nhân OI08 và em trai bệnh nhân OI04 cùng với người mẹ 

được chẩn đoán lâm sàng là bệnh tạo xương bất toàn. Người bố không có biểu 

hiện bệnh và tiền sử gia đình trước đây không có ai bị bệnh giống như bệnh 

nhân. Do vậy bệnh nhân OI08 có thể nhận gen bệnh từ người mẹ. Hình ảnh giải 

trình tự exon 31 của người mẹ và người em trai xuất hiện 2 đỉnh chồng lên tại 

vị trí đột biến đã phát hiện được ở bệnh nhân OI08 (c.2183G>T), chứng tỏ mẹ 
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và người em trai bị đột biến gen COL1A1 ở trạng thái dị hợp tử. Người bố và 

không bị đột biến gen COL1A1. Sau khi tiến hành phân tích gen COL1A1 

và COL1A2 của bố mẹ bệnh nhân cho thấy người bố không có đột biến, 

người mẹ bị đột biến gen ở trạng thái dị hợp tử. Như vậy bệnh nhân mã số 

OI08 và người em trai OI04 bị bệnh tạo xương bất toàn do nhận một alen 

đột biến từ người mẹ.  

Kết quả phân tích gen của bố mẹ bệnh nhân mã số OI20 cho thấy bệnh 

nhân mã số OI20 được chẩn đoán tạo xương bất toàn trên lâm sàng. Bệnh 

nhân đã được xác định có đột biến dị hợp tử thay thế nucleotid C thành 

nucleotid T (C>T) trên intron 24 của gen COL1A1 tại vị trí c.1795-31C>T. 

Gia đình bệnh nhân mã số OI20 có một người con gái bị bệnh tạo xương bất 

toàn là bệnh nhân OI20, người bố cũng có biểu hiện gãy xương nhiều lần. 

Như vậy cần xác định đột biến gen COL1A1 ở bố mẹ của bệnh nhân. Hình 

ảnh giải trình tự gen COL1A1 của người bố cho thấy 2 đỉnh chồng lên tại vị 

trí đột biến đã phát hiện được ở bệnh nhân OI20 (c.1795-31C>T,  intron 24), 

người mẹ không có đột biến. Sau khi tiến hành phân tích gen COL1A1 gia 

đình bệnh nhân cho thấy người mẹ không bị đột biến, người bố bị đột biến ở 

trạng thái dị hợp tử. Như vậy bệnh nhân mã số OI20 có đột biến gen COL1A1 

ở trạng thái dị hợp tử do nhận một alen đột biến từ người bố.  

Kết quả phân tích gen của bố mẹ bệnh nhân mã số OI43: bệnh nhân mã 

số OI43 được chẩn đoán tạo xương bất toàn trên lâm sàng. Bệnh nhân đã 

được xác định có đột biến dị hợp tử thay thế nucleotid T thành C tại vị trí 

cách 33 nucleotid về phía phải (intron 7) so với vị trí nucleotid cuối là 714 
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của exon 7. Gia đình mã số OI43 có một người con gái bị bệnh tạo xương bất 

toàn, khi phân tích gen thấy COL1A1 cho thấy bệnh nhân mang đột biến dị 

hợp tử c.714+33T>C tại intron 7. Người mẹ không bị bệnh, người bố được 

chẩn đoán lâm sàng bị bệnh tạo xương bất toàn. Kết quả phân tích gen 

COL1A1 ở các thành viên gia đình bệnh nhân mã số OI 43 cho thấy người 

bố bị đột biến dị hợp tử c.714+33T>C tại intron 7; người mẹ không có đột 

biến. Như vậy, bệnh nhân mã số OI43 có đột biến c.714 + 33T>C tại intron 

7 dị hợp tử do nhận một alen đột biến từ người bố. Sau khi tiến hành phân 

tích gen COL1A1 của bố mẹ bệnh nhân cho thấy người bố bị đột biến dị hợp 

tử. Người mẹ không có đột biến. Như vậy, trong trường hợp gia đình bệnh 

nhân mã số OI43 thì đột biến dị hợp tử ở con gái là do nhận một alen đột 

biến từ người bố.  

Kết quả phân tích gen của bố mẹ bệnh nhân mã số OI03: gia đình mã số 

OI03 có một người con trai bị bệnh tạo xương bất toàn, khi phân tích gen 

thấy COL1A1 cho thấy bệnh nhân mang đột biến dị hợp tử thay thế 

nucleotid C thành nucleotid A ở vị trí 653 (653C>A) và nucleotid C thành 

nucleotid G ở vị trí 654 (654C>G) làm cho bộ ba tại vị trí 176 làm cho bộ 

ba tại vị trí 176 mã hóa serin chuyển thành mã kết thúc (p.Ser176  stop 

codon). Người mẹ và người bố không có biểu hiện lâm sàng của bệnh tạo 

xương bất toàn. Kết quả phân tích gen COL1A1 của bố mẹ bệnh nhân mã 

số OI03 cho thấy người bố và người mẹ không bị đột biến gen. Như vậy, 

bệnh nhân mã số OI03 có đột biến gen COL1A1 gây bệnh tạo xương bất 

toàn nhưng đột biến này là đột biến mới chứ không phải đột biến di truyền 
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bệnh nhân nhận gen bệnh từ người bố hoặc từ người mẹ. Đối với các bệnh 

lý di truyền, kết quả xác định tình trạng  mang gen của người bố, người mẹ rất 

quan trọng: nếu người mẹ hoặc người bố mang gen bệnh thì như vậy là bệnh có 

tính chất di truyền, con nhận gen bệnh từ mẹ hoặc từ bố và gen bệnh này người 

mẹ hoặc người bố có thể nhận từ thế hệ trước. Trường hợp cả bố mẹ đều không 

mang gen bệnh thì đột biến gen COL1A1 ở người con bị bệnh có thể là hiện 

tượng khảm hoặc đột biến mới (de novo mutation). Điều này có thể được giải 

thích là do các yếu tố bên ngoài tác động lên quá trình phát sinh giao tử ở cơ 

thể người bố hoặc người mẹ như điều kiện môi trường sống, do tập quán ăn 

uống, do chiến tranh đã để lại nhiều chất độc hại trong môi trường,... 

Nghiên cứu phát hiện thấy 42 bệnh nhân tạo xương bất toàn có mang 

đột biến gen COL1A1 hoặc COL1A2; 20 trường hợp do di truyền từ người 

bố (bố mắc bệnh) và 21 trường hợp do di truyền từ người mẹ (mẹ mắc 

bệnh). Kết quả phát hiện bố hoặc mẹ của bệnh nhân có đột biến gen COL1A1 

hoặc COL1A2 là cơ sở rất quan trọng để tư vấn di truyền cho người nữ này 

khi có ý định sinh con lần sau cần thực hiện chẩn đoán trước sinh để tránh 

sinh ra con bị bệnh tạo xương bất toàn. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định 

quy luật di truyền gen trội trên nhiễm sắc thể thường của căn bệnh này; tỷ 

lệ nam nữ mắc căn bệnh này là tương đương nhau và xác suất di truyền cho 

thế hệ sau là rất lớn (50%). Duy nhất một trường hợp mắc bệnh tạo xương 

bất toàn do đột biến mới phát sinh, người bố và người mẹ không mắc bệnh, 

nhưng người con bị đột biến gen COL1A1. Với nhiều bệnh di truyền khác 

nữa đặc biệt ở nước ta khi trình độ học vấn, kiến thức và hiểu biết của người 
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dân về các bệnh lý di truyền không có, các cơ sở y tế thiếu phương tiện để chẩn 

đoán phát hiện bệnh, nhất là với những bệnh di truyền lặn, gen bệnh ít biểu 

hiện lâm sàng mà âm thầm truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nguyên nhân 

thứ hai rất tế nhị và chịu nhiều ảnh hưởng của yếu tố phong tục, tập quán làm 

cho người phụ nữ buộc phải dấu kín tình trạng bệnh của gia đình mình bởi nếu 

không sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình họ. 

Nghiên cứu của Zhao X. và Yan S.G. năm 2011 đã đặt ra sự thách 

thức của bệnh tạo xương bất toàn đối với lâm sàng như bệnh có thể gây 

đông máu và cấu trúc tim mạch bất thường, tắc nghẽn đường hô hấp và 

chậm lành vết thương. Các tác giả của bài viết đã xem xét tiến bộ của các 

nghiên cứu về bệnh tạo xương bất toàn gần đây trên toàn thế giới, bao gồm 

các cơ chế, phân loại, phát hiện, khó khăn lâm sàng và điều trị [108]. Bệnh 

tạo xương bất toàn là một nhóm không đồng nhất các rối loạn di truyền có ảnh 

hưởng đến tính toàn vẹn của mô liên kết. Hầu hết các triệu chứng của bệnh là 

kết quả của đột biến gen mã hoá cho chuỗi polypeptid pro-α1 và pro-α2 của 

collagen týp I. Vì tạo xương bất toàn là một bệnh di truyền không thể điều 

trị đặc hiệu được, liệu pháp tế bào và liệu pháp gen đang được nghiên cứu 

như là phương pháp điều trị tiềm năng. Tác giả Niyibizi C. và cộng sự hiện 

đang xem xét khả năng phát triển liệu pháp gen để điều trị một mô hình 

chuột được gây bệnh tạo xương bất toàn sử dụng các tế bào mô đệm tủy 

xương như phương tiện giao gen mã hóa collagen bình thường đến xương. 

Trong nghiên cứu này, các tiềm năng của liệu pháp gen để điều trị tạo 

xương bất toàn được thảo luận trong bối cảnh phức tạp của các đột biến ở 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Niyibizi%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11039761
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gen collagen týp I dẫn đến kiểu hình bệnh khác nhau [109]. Trong nghiên 

cứu của Cole W.G. cho thấy điều trị bisphosphonat đã được chứng minh là 

phương pháp điều trị đầu tiên để cải thiện lâm sàng của bệnh một cách đáng 

kể. Nghiên cứu này cũng cho thấy liệu pháp tế bào soma nhằm mục đích để 

làm bất hoạt các đột biến, đang được đánh giá trong các nghiên cứu trong 

phòng thí nghiệm và động vật cũng như đang trong giai đoạn đầu phát triển 

để sử dụng điều trị những người mắc bệnh tạo xương bất toàn [103].  

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy việc chẩn đoán trước sinh là 

rất quan trọng cũng như công tác tư vấn di truyền với mục đích trao đổi, 

giải đáp các nguyên nhân, cơ chế liên quan đến các bệnh di truyền. Tư vấn 

di truyền có thể khó khăn ở một số gia đình bệnh tạo xương bất toàn có các 

rối loạn khác nhau, một số cá nhân không có gãy xương nhưng chỉ có củng 

mạc mắt màu xanh. Những vấn đề lớn hơn là không có củng mạc mắt màu 

xanh như một dấu hiệu của căn bệnh này. Tuy nhiên trong một số trường hợp 

có biểu hiện tạo răng bất toàn là chỉ dấu có giá trị. Trong một trường hợp đơn 

lẻ rõ ràng của bệnh tạo xương bất toàn điều quan trọng là nghiên cứu một 

cách cẩn thận các bậc cha mẹ và các thành viên khác của gia đình để xác định 

cho dù có bất kỳ dấu hiệu gợi ý của bệnh, đáng chú ý là các bất thường về 

hình dạng của sọ, điếc sớm, tạo răng bất toàn cũng như gãy xương. Trong 

trường hợp không có bất kỳ triệu chứng như vậy, rất có khả năng rằng các rối 

loạn là do một đột biến mới và trẻ em cùng cha mẹ không có khả năng bị ảnh 

hưởng [110]. Nhân viên tư vấn sẽ cung cấp cho những người có nhu cầu 

được tư vấn các thông tin về tần suất mắc bệnh, quá trình tiến triển bệnh và 



105 

 

khả năng di truyền cho thế hệ sau của bệnh đó, từ đó đưa ra cách quản lý 

bệnh và kế hoạch phòng tránh. Có thể nói có một số trung tâm tư vấn uy tín 

như Khoa Di truyền và Sinh học phân tử của Bệnh viện Nhi Trung ương có 

mối liên hệ mật thiết với các bác sỹ di truyền lâm sàng, các chuyên gia tư 

vấn ở các trung tâm tư vấn di truyền uy tín ở trong nước như Trường Đại 

học Y Hà Nội, Trung tâm chẩn đoán trước sinh tại Bệnh viện Phụ sản 

Trung ương. Từ nghiên cứu này và các nghiên cứu khác đã được thực hiện 

tại Trung tâm Nghiên cứu Gen – Protein, Trường Đại học Y Hà Nội đối 

tượng tư vấn di truyền là những người nghi ngờ mắc bệnh lý di truyền hoặc 

trong gia đình có người  mang bệnh lý di truyền, những phụ nữ mang thai 

có nguy cơ mang các dị tật bẩm sinh được xác định bằng siêu âm thai nhi 

hoặc xét nghiệm sàng lọc huyết thanh mẹ ở ba tháng đầu hoặc ba tháng 

giữa của thai kì, phụ nữ mang thai trên 35 tuổi hoặc gia đình những em bé 

được sinh ra mắc dị tật bẩm sinh.  

Hầu hết các bệnh lý di truyền đến nay vẫn còn là một thách thức lớn đối 

với nền Y học nước ta cũng như trên thế giới. Các bệnh lý di truyền chiếm tỷ 

lệ tử vong cao khoảng 20% các trường hợp tử vong ở giai đoạn sơ sinh cũng 

như chiếm một tỷ lệ cao những bệnh lý gặp phải trong thời kỳ nhũ nhi và trẻ 

nhỏ. Theo thống kê tần suất  mắc bệnh cũng như mức độ biểu hiện bệnh di 

truyền đơn gen thay đổi tùy theo từng chủng tộc và có thể chiếm 2% tất cả các 

trẻ sơ sinh. Tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở Bệnh viện Phụ Sản trung ương trong 3 năm 

2001-2003 là 2,7. Phần lớn bệnh nhân  tử vong, hoặc sống trong sự dằn vặt 

của bệnh tật, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Hiện nay, nhờ sự 
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tiến bộ của nền y học và đặc biệt là sự phát triển không ngừng của ngành sinh 

học phân tử, nhiều bệnh lý di truyền được chẩn đoán sớm và có thể có  

phương pháp điều trị khả quan hơn. Tuy nhiên, trước khi có phương pháp 

điều trị đặc hiệu thì việc chẩn đoán trước sinh và phòng bệnh bằng phương 

pháp đình chỉ thai nghén chủ động là phương pháp cơ bản hiện nay. Bởi vậy 

tầm quan trọng của chẩn đoán trước sinh ngày càng được khẳng định. Sự phát 

triển nhanh chóng của các ngành sản khoa, nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh, và 

sự phối hợp các chuyên ngành này với di truyền phân tử sẽ là động lực thúc 

đẩy những thành tựu trong chẩn đoán các bệnh lý di truyền, nhằm hạn chế sự 

lưu hành của chúng trong cộng động đặc biệt là các bệnh lý di truyền nặng nề 

như thoái hóa cơ tủy, loạn dưỡng cơ Duchenne.... 

Khi bị bệnh tạo xương bất toàn, bệnh nhân bị gãy xương nhiều lần do 

vậy chi phí điều trị rất tốn kém và thường để lại hậu quả là tàn phế. Điều này 

không chỉ tạo gánh nặng rất lớn về tài chính cho gia đình, xã hội và còn khiến 

những trẻ bị bệnh mang tâm lý tự ti, mặc cảm, nhiều khi khó hòa nhập cộng 

đồng. Đây là nghiên cứu xác định đột biến gen gây bệnh tạo xương bất toàn 

đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử 

hiện đại xác định tình trạng mang gen bệnh của các thành viên trong gia đình 

bệnh nhân tạo xương bất toàn. Nghiên cứu đóng vai trò rất quan trọng vì hầu 

hết các bệnh nhân có bố mẹ tuổi đời còn rất trẻ, những cặp vợ chồng này vẫn 

còn có mong muốn sinh thêm con. Việc phát hiện được chính xác tình trạng 

đột biến gen COL1A1 hoặc COL1A2 cho các đối tượng này là rất cần thiết 

cho các nhà tư vấn di truyền, các bác sỹ lâm sàng có cơ sở khoa học để tư vấn 
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cho các cặp vợ chồng này hiểu về tính chất di truyền của bệnh, cùng với sự 

tiến bộ của các đơn vị hỗ trợ sinh sản, họ có thể có thêm cơ hội để sinh được 

những đứa con hoàn toàn khỏe mạnh khi có nguyện vọng hoặc cần có kế 

hoạch phòng ngừa các biến chứng về xương, cải thiện chất lượng cuộc sống 

cho bệnh nhân, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.  
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KẾT LUẬN 

 

Sau khi tiến hành giải trình tự toàn bộ gen COL1A1, COL1A2 trên 50 bệnh 

nhân tạo xương bất toàn, chúng tôi đưa ra các kết luận sau: 

1. Đột biến gen COL1A1 và COL1A2 trên bệnh nhân tạo xƣơng bất toàn 

- Phát hiện 42/50 bệnh nhân tạo xương bất toàn có đột biến trên gen 

COL1A1 hoặc COL1A2. Trong đó 39 bệnh nhân phát hiện có đột biến trên 

gen COL1A1, 3 bệnh nhân phát hiện có đột biến trên gen COL1A2.  

- Các đột biến trên gen COL1A1 và COL1A2 gồm: 

+ Tại vùng exon: 14 đột biến thay thế nucleotid, 1 đột biến tạo mã kết 

thúc sớm, 1 đột biến mất nucleotid. 

+ Tại vùng intron: 26 đột biến tại vị trí nối exon-intron. 

2. Đột biến gen COL1A1, COL1A2 trên bố mẹ bệnh nhân tạo xương bất toàn  

Trong số 42 cặp bố mẹ của 42 bệnh nhân có đột biến gen COL1A1 hoặc 

COL1A2 đã phát hiện 41/42 trường hợp có đột biến trong đó: 20 trường hợp 

là bố mang đột biến và 21 trường hợp là mẹ mang đột biến truyền bệnh cho 

người con.  
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PHỤ LỤC 1 

 

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

Đề tài được thực hiện trên cơ sở của một đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu ứng 

dụng các kỹ thuật sinh học phân tử để xác định đột biến gen (COL1A1, 

COL1A2) gây bệnh tạo xương bất toàn (Osteogenesis Imperfecta: OI) ở trẻ 

em Việt Nam”.  

Chủ nhiệm đề tài: TS.TRẦN VÂN KHÁNH 

  Với sự tài trợ kinh phí từ ngân sách Sự Nghiệp Khoa Học cấp Bộ Y Tế. 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 2 

BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU 

Mã số: ……………………….. 

                                          

I. THÔNG TIN VỀ BỆNH NHÂN: 

Họ và tên: ……………………………Tuổi:………Nam/Nữ:  ......................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................  

Số điện thoại liên lạc:  .....................................................................................  

Nghề nghiệp:…………………………..Trình độ văn hóa:  ...........................  

Chẩn đoán týp lâm sàng:  ……………………………………  

Tình trạng hôn nhân: 

       Chưa lập gia đình:□             Đã lập gia đình: □             Khác: □ 

2. Triệu chứng lâm sàng: 

Chiều cao:.................cm                                  Cân nặng:.............kg    

- Biến dạng xương dài sau đẻ 

- Xương sọ mềm sau đẻ 

- Đầu hình tam giác 

- Biến dạng lồng ngực 

- Cong vẹo cột sống 

- Ngắn chi 



 

 

- Biến dạng xương dài (chỉ cong và gập góc) 

- Gãy xương tự phát và tái phát 

- Chậm phát triển chiều cao 

- Tạo răng bất toàn 

- Củng mạc mắt màu xanh 

- Giảm thính lực 

- Số lần gãy xương từ sau đẻ đến khi khám 

- Số lần gãy xương từ sau đẻ đến khi điều trị 

- Điều trị biphosphonat 

3. Tiền sử gia đình: 

Bố hoặc mẹ bị bệnh: 

Anh (chị) hoặc em bị bệnh: 

  



 

 

PHỤ LỤC 3 

Bảng 1. Trình tự mồi khuếch đại gen COL1A1 

STT Exon Tên mồi Trình tự mồi 
Kích thƣớc 

(bp) 

1 5’UTR 
5’UTP2_P1 GACGGGAGTTTCTCCTCGGGG 

320 
5’UTP2_P2 GAGTCTCCGGATCATCCACGT 

2 Exon 1 
E1_P1 CGAGGTTGGGGTTGAACG 

1227 
E1_P2 CCGGGTCTAAGAGGCACACT 

3 
Exon 

2-5 

E2-5_P1 CAGGTGGGCATGGCTCTC 
283 

E2-5_P2 TCCTGTAGGATTCTTGCAACT 

4 
Exon 

6-9  

E6-9_P1 CACACCAGGAAGTGCATG 
968 

E6-9_P2 CTGAGTATCGTTCCCAAATGT 

5 
Exon 

10-14 

E10-14_P1 CTGACCTGCAACAATCC 
1124 

E10-14_P2 CCCGTTAAGTCCACTGAGCAC 

6 
Exon 

15-18 

E15-18_P1 GATCCCTGAGCTCTGGAAGGG 
1326 

E15-18_P2 CTCCTCTTCCTTTCCGGATTTC 

7 
Exon 

19-23 

E19-23_P1 TAAGTATCCTGCCAGGCTTCA 
1248 

E19-23_P2 TAGGGAGGCAGAGAGGTATGA 

8 
Exon 

24-25 

E24-25_P1 GTCTGGGATGAGGCGTTCTGG 
491 

E24-25_P2 TAGGGAGGCTGAGGTCCAGAA 

9 
Exon 

26-29 

E26-29_P1 AGGGCCCAGCAAGAAGCACCT 
818 

E26-29_P2 TGGCTGTCTGATTAGCTAGGA 

10 
Exon 

E30-32 

E30-32_P1 CAGACCCCAGGAGGAAGGACC 
794 

E30-32_P2 GATTCAAAGCAGGCAAGAATG 

11 
Exon 

33-38 

E33-38_P1 CCTCTCAGGAAACCCAGACAC 
1268 

E33-38_P2 GACATAGGAACAGTCAGAGG 



 

 

12 
Exon 

39-41 

E39-41_P1 GAGTATCACCCGCCTCTCTGT 
1421 

E39-41_P2 CCTGCCTGGGTGAAGTCCGAC 

13 
Exon 

42-45 

E42-45_P1 GCGGAGCCAAGGAGAACAGAT 
1174 

E42-45_P2 TCGCCCTGTTCGCCTCTTCTCA 

14 
Exon 

46 

E46_P1 GTCCTGTCGGCCCTGTT 
1203 

E46_P2 CAGAGAGGGAAGAGAGTGGG 

15 
Exon 

47-49 

E47-49_P1 GCTGGGGTTGCGGGCT 
927 

E47-49_P2 CATGTCCCTTCTGAGCACTGG 

16 
Exon 

50-51 

E50-51_P1 GGACCCTGGACAGGGAGGCC 
679 

E50-51_P2 CAGTTTGGGTTGCTTGTCTGT 

 

  



 

 

Bảng 2. Trình tự mồi khuếch đại gen COL1A2 

STT Exon Tên mồi Trình tự mồi 

Kích 

thƣớc 

(bp) 

1 Exon 1 
E1_P1 CCCCCATTCGCTCCCTCCT 

491 
E1_P2 CTGAGAGTCTGCCCTCCAAGTGTA 

2 
Exon 2-

3 

E2-3_P1 ATGGGTGCCATACTTTTGACCTGC 
1088 

E2-3_P2 CAAGTCTTTTTTTTTCCTTTTGTATGTA  

3 Exon 4 
E4_P1 CATTGTAGTTACATCAGTCTTACC 

294 
E4_P2 GCTTCTTCTGCAGTGCATTACCT 

4 Exon 5 
E5_P1 TCCACCCTACTTGCACATAGAAAGG 

385 
E5_P2 GACAGGGCTCACAAAGAGAATGCG 

5 Exon 6 
E6_P1 GGGAAGTTCTCCATTTCAAAGAGGTGT 

374 
E6_P2 GCTAAATAAATGGCGTGGTAAAATGTGA 

6 
Exon 

7-9 

E7-9_P1 GTCTGACCCCAGCCAACACCAT 
1346 

E7-9_P2 CCACGGATTTGAAAGTCAGTATATGT 

7 
Exon 

10-12 

E10-12_P1 CAGCAAGCATACCATAAGCAAC 
833 

E10-12_P2 GAGGTCATGCGGAATTTCAATCA 

8 
Exon 

13-16 

E13-16_P1 GAATCTAAGGGAGAAATTGGGGAGGA 
1316 

E13-16_P2 AACACAGTTCCAATCTTTCACATCACA 

9 
Exon 

17-19 

E17-19_P1 TGCAGATAAAGAGATAATTACGAAACA 
1304 

E17-19_P2 TGTTGAAACTCTCTTGCAGACAA 

10 
Exon 

20-23 

E20-23_P1 CTTGAGCTTCTCTTTACCTTGAC 
1073 

E20-23_P2 TAAAGAAGGAAGTAATGCCAGGTGTGA 

11 
Exon 

24-26 

E24-26_P1 AAAAAGTCGGGGGAAAAGGTGCCTT 
1229 

E24-26_P2 AGTGTGGTTCTTAGATGAATGCTATGTGA 



 

 

12 
Exon 

27-29 

E27-29_P1 CTTTGAGACATCTTAAACTACCTGCTT 
815 

E27-29_P2 TGGCTCATTCTCTCCATCAGCAC 

13 
Exon 

30-31 

E30-31_P1 TGCACTCATGTAGATACTGCCAGGT 
1557 

E30-31_P2 GGTCCACTGGAATCGGATTGCTGTT 

14 
Exon 

32-33 

E32-33_P1 TCTCCCTCCTTTCAATAGCCCAGCC 
1221 

E32-33_P2 TTGACACTAGGAAGTTAGAAAATTCGGAT 

15 
Exon 

34-37 

E34-37_P1 FFAFTACCCTCCTTCTGAGAGTGGC 
1475 

E34-37_P2 ACCACCCTTATGAGGTTATCAG 

16 
Exon 

38-39 

E38-39_P1 TGCGGGAATGATCCACTTGAAGAAA 
1167 

E38-39_P2 GAAAAGCTGACTTCAGACCAGGAG 

17 
Exon  

40 

E40_P1 CATAAAGGAAGACAGGAGTTGC 
448 

E40_P2 CATCAACAAATAGATGCCACTTG 

18 
Exon 

41-42 

E41-42_P1 CTCACAATCTTCAAGCCAACCTGTG 
1142 

E41-42_P2 AAAGCCCATTCTTTGGCCTAAGCAA 

19 
Exon 

43-45 

E43-45_P1 AGGGTTCGTTACTGAGCATG 
1098 

E43-45_P2 TGAAAATCCTTCTGAGCTGAAGGCC 

20 
Exon 

46-48 

E46-48_P1 GCAGATTACCAGCAGAGGTGAGAGC 
1121 

E46-48_P2 TGGGGCTAACTTTAATGGGGTTGTC 

21 
Exon 

49-50 

E49-50_P1 GAACATGCTTCCGTGTGAAGCTC 
1472 

E49-50_P2 GTCCAATCAATCCATCTTCTAATGTG 

22 
Exon 

51-52 

E51-52_P1 CCCTTTTCCTAAGCTTGGATCTGAG 
782 

E51-52_P2 TTGCCCACAATTTAAGCAAGTAG 
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Nghiên cứu Gen- Protein Trường Đại học Y Hà Nội là người hướng dẫn khoa 

học, người thầy đã tận tình truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý 

báu để tôi có thể hoàn thành được luận án này. 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Trần Vân Khánh, Phó 
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Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Nguyễn Thị Hà, người 
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

OI Osteogenesis imperfecta (tạo xương bất toàn) 

COL1A1 Collagen týp I alpha 1 

COL1A2 Collagen týp I  alpha 2 

DNA Deoxyribonucleic acid 

cDNA Complementary deoxyribonucleic acid 

RNA Ribonucleic acid 

mRNA Messenger ribonucleic acid (RNA thông tin) 

NST Nhiễm sắc thể 

Kb Kilo base 

bp Base pair 

dNTP  deoxyribonucleotide triphosphate 

ddNTP dideoxyribonucleotide triphosphate 

PCR Polymerase chain reaction 

RT-PCR Reverse transcription PCR (PCR sao mã ngược) 

EDTA Ethylendiamin tetraacetic acid 

SDS Sodium dodecyl sulfate 

TE  Tris - EDTA 

TBE  Tris borate EDTA 

Ala: alanin Gly: glycin  Pro: prolin  

Arg: arginin  His: histidin  Ser: serin  

Asn: asparagin  Ile: isoleucin  Stop: mã kết thúc 

Asp:aspartic Leu: leucin  Thr: threonin  

Cys: cystein  Lys: lysin  Trp: tryptophan  

Gln: glutamin  Met: methionin  Tyr: tyrorin  

Glu: acid glutamic  Phe: phenylalanin  Val: valin  
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