
TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Tên đề tài luận án: Hiệu quả của cylophosphamid tĩnh mạch phối hợp 
prednisolon và sự biến đổi một số thông số miễn dịch trong điều trị hội chứng 
thận hư tiên phát ở trẻ em. 

Chuyên ngành: Nhi khoa 

Mã số: 62.72.01.35 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Bùi Bình 

Họ và tên Người hướng dẫn:   

1.  PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sáng 

                               2.  PGS. TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án (viết ngắn gọn những đóng góp mới 
về mặt học thuật, lý luận, những luận điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của 
luận án):   

1. Công trình đầu tiên trong nước nghiên cứu về hiệu quả của cyclophosphamid 
tĩnh mạch phối hợp prednisolon trong điều trị HCTHTP thể phụ thuộc và kháng 
steroid ở trẻ em và đã thu được những kết quả nhất định. 
2. Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về những thay đổi 
miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào ở trẻ em Việt Nam. Các kết quả thu được 
có thể góp phần vào nghiên cứu cơ chế bệnh sinh của bệnh; làm cơ sở để áp dụng 
các thuốc ức chế miễn dịch, điều hòa miễn dịch và kích thích miễn dịch vào điều 
trị HCTHTP. Đồng thời góp phần vào chẩn đoán, theo dõi tiến triển và tiên lượng 
bệnh. Luận án cũng góp phần bổ sung một số đặc điểm miễn dịch của HCTHTP 
ở trẻ em Việt Nam vào y văn nói chung. 
3. Đây là công trình đầu tiên trong nước áp dụng kỹ thuật đếm tế bào dòng chảy 
để nghiên cứu các dưới nhóm tế bào lympho T (TCD3, TCD4+, TCD8+) ở bệnh 
nhân HCTHTP. Đề tài được thành phố Hải Phòng nghiệm thu đánh giá cao và 
được chọn là một trong những công trình nghiên cứu tiêu biểu của thành phố. 

                      

Cán bộ hướng dẫn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Nghiên cứu sinh 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 


