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nhân viên bức xạ, bệnh nhân xạ trị và đánh giá nhiễm bẩn môi trường. 
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xạ và ứng phó nhiễm bẩn môi trường. 
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chứng hiện hữu về sai hình nhiễm sắc thể với dấu chuẩn chuyển đoạn bằng bằng kỹ 
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phơi nhiễm kép để phù hợp với việc đánh giá tính độc di truyền của các yếu tố nhiễm 

bẩn môi trường một cách đa dạng. 
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11. Summary of findings: 

- Proclaiming background dataset used for investigating random chromosome 

aberrations in some groups of local people and specific environments. 

- Developing solutions to the use of human peripheral blood lymphocyte cells and 

double exposure to ionized radiation in order to determine inheritance poisonous 

characteristics of some specific environment-polluted chemicals created by agricultural 

activities and heavy metals.    

12. Ability to apply in practice: 

- Developing techniques for analyzing chromosome aberrations in human 

peripheral blood lymphocyte cells to measure personal dose which can be applied in 

emergency in order to aid victims of radiation, to observe people working with radiation 

and patients receiving radiotherapy, and to evaluate environmental pollution.  

- Providing background dataset on in vivo and in vitro chromosome aberrations 

which can be used in biological measurements, environmental pollution evaluation, and 

in the work of medically managing people working with radiation and people working 

in hazardous environments.  

13. Further research: 

1. Upgrading background dataset on random chromosome aberrations to national 

level in Vietnam and treating it as a tool for managing people working with radiation 

and dealing with environmental pollution.  

2. Evaluating and concluding influences of hazard used in war based on visible 

evidences of chromosome aberrations with translocation markers using FISH.  



3. Studying how to use alternatives factors instead of ionized radiation when 

applying double exposure in order to match the act of evaluating determine inheritance 

poisonous characteristics of some specific environment-polluted chemicals in 

diversified range.  
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