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Sau đây là những đóng góp mới của luận án: 

Luận án đã đóng góp cho chuyên ngành ngoại tiết niệu các số liệu nghiên 

cứu về lâm sàng và cận lâm sàng của các bệnh nhân có thận mất chức năng có chỉ 

định cắt thận. Đối với thực tiễn tại Việt Nam, trừ một số thành phố lớn, đa số các 

trung tâm y tế chưa được trang bị máy chụp thận đồ đồng vị phóng xạ để chẩn 

đoán xác định một thận mất chức năng trước mổ. Luận án đã chỉ ra sự tương quan 

giữa độ mỏng nhu mô thận trên cắt lớp vi tính với mức lọc cầu thận còn lại tương 

ứng trên thận đồ đồng vị phóng xạ. Từ đó có thể chỉ định cắt thận mất chức năng 

dựa vào độ mỏng nhu mô thận trên cắt lớp vi tính trong các tình huống chưa có 

thận đồ đồng vị phóng xạ. 

Thực hiện cắt thận bằng phẫu thuật nội soi một cổng sau phúc mạc là an toàn, 

khả thi, đường cong huấn luyện đạt được sau 15 bệnh nhân. Phương pháp này 

mang lại cho người bệnh các ưu điểm của phẫu thuật nội soi sau phúc mạc như 

thời gian mổ ngắn, ruột được bảo vệ bới lớp phúc mạc nguyên vẹn, áp dụng được 

trên các bệnh nhân đã có tiền sữ phẫu thuật bụng. Luận án cũng cho thấy các bệnh 

nhân có tiền sử dẫn lưu thận ra da không phải là chống chỉ định của phẫu thuật 

nội soi một cổng sau phúc mạc cắt thận. Ngoài ra, nhờ sự kết hợp các dụng cụ vào 

một lỗ duy nhất trên thành bụng và tận dụng lỗ duy nhất này để lấy bệnh phẩm 

cắt bỏ ra ngoài cơ thể, phương pháp mới này mang lại ưu điểm giảm đau sau phẫu 

thuật, phục hồi nhanh, thẩm mỹ và đạt được sự hài lòng cao từ người bệnh. 
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New contributions of the dissertation are listed below: 
The thesis has contributed to the field of urology with clinical and paraclinical 

data of patients with non-functioning kidney in whom nephrectomy was indicated. 

As for the reality in Vietnam, except for a few big cities, most medical centers are 

lacking in radioisotope nephrograpm for the preoperative diagnosis of non-

functioning kidney. The thesis has shown the correlation between the renal 

parenchymal thickness on computed tomography scan and the corresponding 

residual glomerular filtration rate on radioisotope nephrogram. This, therefore, 

makes it possible to indicate nephrectomy based on renal parenchymal thickness in 

case radioisotope nephrogram has not been obtained.  

Performing single-port retroperitoneal laparoscopic nephrectomy is safe, 

feasible, and the learning curve was achieved after 15 patients. This method is 

associated with a number of advantages of retroperitoneal laparoscopic surgery for 

patients, including short operation time, intact peritoneum which helps avoid bowel 

injury and the applicability to patients with previous abdominal surgery. The thesis 

also shows that a history of percutaneous renal drainage is not a contraindication to 

retroperitoneal laparoscopic nephrectomy. In addition, thanks to the fact that all 

instruments are inserted through one single incision on the abdominal wall through 

which the surgical specimen is extracted, this new method offers the advantages of 

less postoperative pain, quick recovery, improved aesthetic outcomes and high 

patient satisfaction. 
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