
1 
 

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ TÚ LINH 2.Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 15/01/1983      4. Nơi sinh: Hà Nội 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 

03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biến đổi của một số gen ty thể ở bệnh ung thư vú”. 

8. Chuyên ngành:  Nhân chủng học    

9. Mã số:   62420102 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính:  PGS.TS. Trịnh Hồng Thái 

     Hướng dẫn phụ:  PGS.TS. Tạ Văn Tờ 

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

1) Luận án là công trình đầu tiên ở Việt Nam cung cấp dữ liệu có tính hệ thống về 

biến đổi của một số gen ty thể, bao gồm: biến đổi số bản sao, mất đoạn 4977 bp 

và mức độ mất đoạn lớn, một số biến đổi của các gen ATP6, tARN, ND3 và ND1 

của ADN ty thể trên đối tượng bệnh nhân ung thư vú người Việt Nam.  

2) Kết quả nghiên cứu đã phát hiện thấy một số biến đổi mới của ADN ty thể ở 

bệnh nhân ung thư vú, gồm: 29 mất đoạn lớn của ADN ty thể, đột biến 

9183insC của gen ATP6 và 3 biến đổi của gen mã hóa cho các phân tử tARN 

(A5536T, G5645T và A5724G của gen mã hóa tARN
Trp

, tARN
Ala

 và tARN
Asn

 

tương ứng). 

3) Luận án đã xây dựng được mô hình đánh giá nguy cơ mắc ung thư vú dựa trên 

mức độ mất đoạn lớn và số bản sao của ADN ty thể, trong đó mức độ mất đoạn 

lớn có ảnh hưởng nhiều hơn so với số bản sao của ADN ty thể.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:  

Kết quả thu được của luận án là tiền đề có thể phát triển để sử dụng trong đánh giá 

nguy cơ, hỗ trợ chẩn đoán cũng như tiên lượng bệnh. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Tiếp tục phân tích mức độ mất đoạn lớn và số bản sao của ADN ty thể trên cỡ mẫu 

bệnh nhân và đối chứng lớn hơn. 

- Thực hiện phân tích mức độ mất đoạn lớn và số bản sao của ADN ty thể trên mẫu 

mô và máu của bệnh nhân ung thư vú nhằm đánh giá mối liên quan giữa mô và máu 

của cùng bệnh nhân, từ đó có thể xây dựng chỉ thị sinh học chẩn đoán xác định 

nguy cơ thông qua xét nghiệm mẫu máu. 
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9. Code:  62420102 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

1) This is the first thesis in Vietnam which provides systematic data on the 

alterations of some mitochondrial genes, including mitochondrial DNA copy 

number, 4977 bp deletion and levels of mitochondrial DNA large deletions, 

ATP6, tARN, ND3 and ND1 genes in Vietnamese patients with breast cancer. 

2) Results of the study have revealed several novel changes of mitochondrial DNA 

in breast cancer, including 29 novel large deletions, 9183insC of ATP6 and 3 

alterations of tARN coding genes (A5536T of tARN
Trp

, G5645T of tARN
Ala

 and 

A5724G of tARN
Asn

). 

3) A model of risk assessment has been developed for breast cancer based on levels 

of large deletions and mitochondrial DNA copy number, in which mtDNA 

deletion levels have more effects on breast cancer than mtDNA copy number. 

12. Practical applicability: 

These results can be further studied for risk assessment, diagnosis and prognosis of 

breast cancer in Vietnam. 

 

13. Further research directions: 
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- Analyzing the levels of mitochondrial DNA deletion and copy number on the larger 

number of patients. 

- Analyzing the mtDNA deletion levels and mtDNA copy number in tissues and 

blood samples of breast cancer patients to investigate the relationship between 

tissue and blood, thereby identifying the biomarkers for risk assessment of breast 

cancer in blood samples. 
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