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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

(1). Kháng thể đơn chuỗi (scFv) và kháng thể đơn chuỗi có gắn thêm đoạn CH2 (scFv-CH2) và 

kháng nguyên CD20 đều được tạo ra bằng công nghệ gen lần đầu tiên ở Việt Nam 

(2). Các kháng thể tạo ra (scFv và scFv-CH2) có ái lực liên kết với kháng nguyên CD20 thương mại 

và CD20 biểu hiện trên bề mặt tế bào lympho B ác tính (Raji). 

(3). Thử nghiệm kháng thể scFv-CH2 tạo ra đã phát hiện được CD20 trong huyết thanh bệnh nhân 

ung thư lympho không Hodgkin. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn 

 Sử dụng công nghệ DNA tái tổ hợp để tạo ra kháng thể scFv, scFv-CH2 đặc hiệu CD20 có thể 

sử dụng trong chẩn đoán bệnh ung thư lympho không Hodgkin. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo 
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-  Sử dụng kháng thể scFv-CH2 để xác định CD20 trong huyết thanh của bệnh nhân ung thư 

lympho không Hodgkin bằng phương pháp đếm dòng chảy tế bào. 

-  Nghiên cứu tạo kit chẩn đoán ung thư máu dạng ung thư lympho không Hodgkin trên cơ sở sử 

dụng kháng thể kháng CD20 tái tổ hợp đã tạo ra. 

-  Nghiên cứu khả năng ứng dụng của kháng thể tái tổ hợp kháng CD20 trong điều trị ung thư máu 

dạng ung thư lympho không Hodgkin. 
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