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

- Luận án đã phát triển được quy trình phân tích paraquat trong mẫu huyết tương 

với qui trình xử lý mẫu đơn giản s u đó phân tích bằng phương pháp HPLC-DAD. 

Qui trình này được sử dụng làm qui trình đối chứng để kiểm tra chéo kết quả phân 

tích theo phương pháp mới CE-C
4
D, thích hợp với phân tích định PQ t i các cơ s  

xét nghi m tuyến trung ương hoặc tuyến tỉnh.  

- Xây dựng được quy trình phân tích paraquat trong huyết tương ngư i trên cơ s  

xử lý mẫu huyết tương bằng kỹ thuật chiết pha rắn (SPE) sử dụng cột tách C18 sau 

đó phân tích trên thiết bị đi n di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc 

(CE-C
4
D).  ây là thiết bị gọn nhẹ, giá thành thấp, có thể trang bị cho b nh vi n 

hoặc cơ s  y tế tuyến đị  phương, phục vụ chẩn đoán nh nh ngộ độc cấp PQ để có 

bi n pháp điều trị phù hợp ngay th i điểm đầu b nh nhân bị ngộ độc cấp PQ. 

- Số li u phân tích nồng độ PQ trong hơn 400 mẫu c a 199 b nh nhân đến điều trị 

ngộ độc cấp PQ t i trung tâm chống độc b nh vi n B ch Mai tiến hành song song 

b i h i phương pháp cho phép bác sĩ tiên lượng khả năng sống c a b nh nhân, đáp 

ứng c a b nh nhân với bi n pháp điều trị và cho thấy cần thiết phải phân tích định 

lượng PQ trong huyết tương và có thể ứng dụng các qui trình phân tích xây dựng 

được trong chẩn đoán điều trị và tiên lượng ngộ độc PQ ngay từ tuyến cơ s .   

12.  hả năng ứng dụng thực tiễn: 

Phương pháp CE - C
4
D với các ưu điểm về h  thiết bị đơn giản, giá thành rẻ ngày 

càng được ứng dụng rộng rãi, phù hợp với hoàn cảnh, điều ki n kinh tế, xã hội   Vi t 



N m. Các quy trình phân tích xây dựng được trong luận án đơn giản, dễ thực hi n, có 

độ chính xác c o, rất phù hợp để áp dụng phân tích p r qu t trong  huyết tương, đáp 

ứng đầy đ  điều ki n từ các tuyến b nh vi n cơ s  đến trung ương. Các số li u về 

mức độ ngộ độc cấp PQ c   b nh nhân Vi t N m và thay đổi hàm lượng trong quá 

trình điều trị cho thấy vi c định lượng là cần thiết và giúp bác sĩ quyết định hi u quả 

c   quá trình điều trị. 
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7. Official thesis title: Study on the development of quantitative analysis of paraquat in 

human plasma and its application in diagnosis and treatment of the patients with acute 

paraquat poisoning. 

8. Major: Analytical Chemistry 9. Code: 62 44 01 18 

10. Supervisors: Assoc. Prof., Dr. Ta Thi Thao  
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- The HPLC/DAD analytical method with simple sample preparation procedures has been 

developed for determination of paraquate in uman plasma. This procedure could be used 

as a standard method for toxic control laboratories at central or provincial levels and 

cross-referencing method for the development of new analytical method (CE-C4D)  

  The new analytical method (CE-C4D) for determination of paraquat in human 

plasma samples has been sucesssfully developed and analyzed followed by solid 

phase extraction (SPE) using C18 separation column. The simple and low cost 

instrument can be easily equipped for local hospitals and local medical facilities 

and be useful for the rapid diagnosis of acute PQ poisoning diagnose, poisoning 

severity, predict mortality, evaluate the effectiveness of hemoperfusion and 

develop a protocol for hemoperfusion therapy.  

 The data of PQ concentrations in more than 400 samples of 199 PQ poisoning 

patients treated at the Bach Mai Poison Control Center were obtained by two 

methods and allowed doctors to predict the viability of PQ patient response, help 

the doctors evaluate the effectiveness of hemoperfusion and develop a protocol for 

hemoperfusion therapy.  

-  12. Practical applicability, if any:  

The CE-C
4
D method with the advantages of the simple instrument has been 

widely applied in accordance with the socio-economic conditions in Vietnam. The 

analytical procedures presented in this thesis are accuracy, cost-effective and easy to use, 



thus suitable for quantitative analysis of paraquat in plasma at both center hospitals and 

local medical facilities. The plasma paraquat concentrations that were presented for 

severity of paraquat poisoning and decrease significantly during hemoperfusion therapy 

are necessary and provide supports for physicians in the management of paraquat 

poisoning.  

 

13. Further research directions, (if any): Simplify the analytical process and enhance the 

sensitivity of CE-C
4
D method. 

 

14. Thesis-related publications: 

[1]. Anh Phuong Vu, Thi Ngan Nguyen, Thi Trang Do, Thu Ha Doan, Tran Hung 

Ha, Thi Thao Ta, Hung Long Nguyen, Peter C. Hauser, Thi Anh Huong Nguyen và 

 h nh Duc M i (2017), “Clinic l screening of p r qu t in pl sm  s mples using 

capillary electrophoresis with contactless conductivity detection: Towards rapid 

diagnosis and therapeutic treatment of acute paraquat poisoning in Vietn m”, 

Journal of Chromatography B 1060, pp.111-117. 

[2]. Phuong Anh Vu, Nguyen Thi Ngan, Nguyen Thi Kim Thuong, Hung Ha Tran, 

 h o     hi. (2017), “An HPLC Qu ntit tive An lysis of P r qu t in Hum n 

Plasma: A Helpful Tool for Diagnosis and Evaluation of Treatment of Paraquat 

Poisoning in Vietn mese Hospit ls”, Int J Sci Basic Appl Res IJSBAR, 35(2), pp. 1-

9. 

[3]. Vu Anh Phuong, Ha Tran Hung, Nguyen Thi Ngan, Ta Thi Thao (2018), 

“Initial study on optimization of determination of paraquat using capillary 

electrophoresis connected capacitively coupled contactless conductivity detector CE 

- C
4
D”, Journal of Analytical Sciences, (23), pp. 30-35. 

[4]. Vu Anh Phuong, Ta Thi Thao, Ha Tran Hung (2018), “The application of 

HPLC and CE-C
4
D in the treatment of the patients with acute paraquat poisoning”, 

Journal of Practical Medicine, 1068(3), pp. 15-17. 

[5]. Vu Anh Phuong, Ta Thi Thao, Ha Tran Hung (2018) “The application of HPLC 

and CE-C
4
D in diagnosis and survival prediction for the patients with paraquat 

poisoning”, Vietnam Medical Journal, 466(1), pp. 79-82. 

                  Hanoi, 14
th

 November 2018 

SUPERVISOR 

 

Assoc. Prof., Dr. Ta Thi Thao  

 

PhD Student  

 

Vu Anh Phuong 

 


