
THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VIỆT PHƢƠNG 2. Giới tính: Nam  

3. Ngày sinh:  13 -06-1982    4. Nơi sinh: Tuyên Quang 

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012 

của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  

- Gia hạn thời gian đào tạo theo quyết định 741/QĐ - ĐHKHTN ngày 31/3/2016 và 

Quyết định số 1034/QĐ-ĐHKHTN ngày 25/4/2017 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học 

Khoa học Tự nhiên 

- Trả NCS về địa phƣơng  theo Quyết định số 5024/QĐ-ĐHKHTN ngày 29/12/2017          

của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên 

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu 7 cây thuốc Việt Nam có tác dụng hỗ trợ miễn dịch 

ở động vật thực nghiệm 

8. Chuyên ngành: Hóa sinh học         9. Mã số: 62420116 

10. Cán bộ  hƣớng dẫn khoa học:       Hƣớng dẫn chính: GS.TSKH. Đái Duy Ban 

              Hƣớng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Lần đầu tiên tại Việt Nam tạo đƣợc Viên tăng sức đề kháng có nguồn gốc từ 7 

cây thuốc gồm: Linh chi, Đông trùng hạ thảo, Đẳng sâm, Gấc, Trinh nữ hoàng cung, 

Tam thất và Diệp hạ châu từ những vùng cây thuốc của Việt Nam.  

Đánh giá đƣợc tác động hỗ trợ miễn dịch sau khi sử dụng chế phẩm trên gà bị gây 

suy giảm miễn dịch mắc phải bằng vi rút Gumboro, tác động ở cấp độ tế bào lên vi rút 

gây bệnh tai xanh ở lợn. Thử nghiệm an toàn trên chuột, thỏ và miêu tả tác dụng hỗ trợ 

điều trị bệnh nhân HIV thông qua đánh giá chỉ tiêu xét nghiệm hóa sinh, huyết học, 

miễn dịch, giải phẫu bệnh, tế bào và biểu hiện lâm sàng.    

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Ứng dụng Viên tăng sức đề kháng trong phòng, điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh suy 

giảm miễn dịch mắc phải ở gia cầm, lợn. 

Ứng dụng Viên tăng sức đề kháng hỗ trợ điều trị, tăng cƣờng sức khỏe cho bệnh 

nhân HIV/AIDS cũng nhƣ phòng, hỗ trợ sức khỏe cho ngƣời già, ngƣời cao tuổi không 

bị nhiễm HIV/AIDS, ngƣời có thể trạng yếu. 

 

 



13. Các hƣớng nghiên cứu tiếp theo: 

1. Cần ứng dụng Viên tăng sức đề kháng trong phòng và điều trị bệnh do vi rút 

trên gà, một số gia cầm khác bằng việc cho ăn bổ sung Viên tăng sức đề kháng. 

2. Nên ứng dụng Viên tăng sức đề kháng trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân 

HIV/AIDS, bệnh nhân ung thƣ, bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch mắc phải hoặc ngƣời 

già, ngƣời cao tuổi. 

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án: 

1. Nguyễn Việt Phương, Đái Duy Ban, Nguyễn Quang Huy (2015), “Đánh giá 

mối tƣơng quan giữa số lƣợng tế bào lympho CD4 và Enzyme Amylase, AST, 

ALT ở trong máu 40 bệnh nhân HIV/AID”, Tạp chí Khoa học ĐH Hải Phòng T. 

3(11), tr. 54 - 57.  

2. Nguyễn Việt Phương, Đái Duy Ban, Nguyễn Quang Huy (2015), “Nghiên cứu 

một số chỉ tiêu sinh học và lâm sàng về tác dụng của thực phẩm chức năng Viên 

tăng sức đề kháng ở bệnh nhân HIV/AIDS”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, 

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ T. 31(4S), tr. 261 - 267.  

3.  Nguyễn Việt Phương, Đái Duy Ban, Nguyễn Quang Huy (2016), “Nghiên cứu 

tác dụng của chế phẩm sinh học trên giống gà Lƣơng Phƣợng bị suy giảm miễn 

dịch bằng virus gumboro thông qua những chỉ số hóa sinh, huyết học”, Tạp chí 

Khoa học ĐH Hải Phòng T. 4(18), tr. 100 - 106.  

4. Nguyễn Việt Phương, Đái Duy Ban, Đới Duy Cƣờng, Nguyễn Quang Huy 

(2017), “Nghiên cứu, thử tác dụng của Viên tăng sức đề kháng đối với gà 

Lƣơng Phƣợng bị suy giảm miễn dịch bằng virus gumboro cƣờng độc”, Tạp chí 

Khoa học ĐH Hải Phòng 22, tr. 100 - 106. 
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5. Number of decision: No 4374/QĐ-KHTN-CTSV dated on 03/12/2012 by Rector of 

VNU University of Science, Hanoi.  

6. Modifications during the research process:  
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7. Thesis’s title: Research on 7 Vietnamese medicinal plants have been shown to be 
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11. Summary of findings: 

  - For the first time in Vietnam, we have created the Resistance Resistance Boxes 

from 7 medicinal plants including: Isaria cerambycidae Lưu et. Đái 2009, Herba 

Phyllanthi amari, Momordicae cochinchinensis, Ganoderma, Codonopsis javanica, 

Panax pseudoginseng, Crinum latifolium Medicinal plants of Vietnam. 

- Evaluation of immunosuppressive effects after use of chickenpox vaccination 

induced by Gumboro virus, a cell-level effect on the blue ear virus. Safety testing in 

mice and rabbits and description of the therapeutic effect of HIV patients through 

assessment of biochemical, hematological, immunological, pathological, cytological, 

and clinical manifestations. 

12. Ability to apply in practice: 

- Application of increasing resistance in the room, treatment, support treatment of 

acquired immunodeficiency in poultry and pigs. 

- Application of resistance enhancer to support treatment, health promotion for 

HIV/AIDS patients as well as prevention and health care for the elderly, non-

HIV/AIDS-infected elderly. 

13. Further research: 



1. Need to increase resistance in the room and treatment of virus in chicken, some 

other birds by feeding supplements Resistance increase. 

2. Should the application of resistance increase in the treatment of HIV / AIDS 

patients, cancer patients, patients with acquired immunodeficiency or the elderly and the 

elderly. 
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