
  

CÔNG NGHỆ THU TẾ BÀO UNG THƢ SỐNG 

 

1.  Mô tả công nghệ: 

Công nghệ này cho phép thu tế bào ung thƣ tuần hoàn sống trong máu 

toàn phần của bệnh nhân. Công nghệ này cho phép xác định chính xác ung thƣ 

cho từng bệnh nhân và lên phác đồ điều trị riêng cho từng bệnh nhân. 

Công nghệ này sử dụng các màng lọc kích thƣớc nhỏ, đƣợc chế tạo bằng công 

nghệ quang khắc chùm điện tử để tạo ra các lỗ với kích thƣớc từ 4-10 µm. Một 

hệ thống lọc bao gồm nhiều lớp màng với khoảng 160 nghìn lỗ kích thƣớc nhỏ. 

Tế bào ung thƣ sau khi đƣợc phân lập từ mẫu máu bệnh nhân thông qua màng 

lọc sẽ đƣợc cấy vào máu toàn phần với dung dịch đặc biệt của công ty. Sau 

thời gian nuôi cấy 7 ngày ở nhiệt độ thƣờng, các tế bào ung thƣ đã phát triển 

với số lƣợng đủ để làm các xét nghiệm chuyên khoa trong quá trình điều trị.  

 

2.  Tính ƣu việt: 

Tế bào ung thƣ có khả năng sống đến 7 ngày và phát triển tiếp trong môi 

trƣờng độc lập.  

 

Ví dụ về tế bào ung thƣ vú MCF7 trong môi trƣờng có và không có dung 

dịch đặc biệt HemSol-C. 

3.  Hình thức chuyển giao: 

Chuyển giao công nghệ, thiết bị theo nhu cầu và thỏa thuận giữa hai bên 



  

4. Liên hệ chuyển giao: 

  David Ho Email: dho@hememics.com 

HỢP CHẤT THỰC PHẨM, MỸ PHẨM, DƢỢC PHẨM CHỨA CHIẾT 

XUẤT TỪ RAU CẦN, NƢỚC BẦU LÊN MEN VÀ CHIẾT XUẤT SIÊU 

TỚI HẠT GỪNG 

1.  Mô tả công nghệ: 

Hợp chất mỹ phẩm chứa hoạt chất chiết xuất rau cần nƣớc lên men và 

chiết 

xuất siêu tới hạn gừng. Hàm lƣợng các hoạt chất kể trên là hợp chất mỹ phẩm 

đặc trƣng nằm trong khoảng 0.05% đến 95% trọng lƣợng. Chiết xuất rau cần 

nƣớc lên men là hợp chất mỹ phẩm chứa 50 ~ 2000 phần trọng lƣợng so với 

100 phần trọng lƣợng chiết xuất siêu tới hạn Gừng. Chiết xuất siêu tới hạn 

gừng là hợp chất mỹ phẩm đặc trƣng thu đƣợc qua quá trình sử dụng carbon 

dioxide siêu tới hạn bột gừng, chiết xuất bằng phƣơng pháp chiết xuất siêu tới 

hạn trong vòng 1-3 giờ đồng hồ với tốc độ chảy 1~3mL/min ở 100~400 

bar(đơn vị áp suất), nhiệt độ 35~55℃. Chiết xuất rau cần nƣớc bầu lên men là 

hợp chất mỹ phẩm đặc trƣng thu đƣợc đƣợc qua quá trình lên men trong vòng 

8-24 tháng hỗn hợp 40~90% raucần nƣớc bầu và 10~60% đƣờng ở nhiệt độ 

15~30℃, sau đó lọc dung dịch lên men và chiết xuất bã rau cần nƣớc bầu còn 

lại bằng nƣớc nóng. 

 

2.  Tính ƣu việt: 

Phát minh này có thể cung cấp hợp chất dƣợc phẩm hay hợp chất mỹ 

phẩm có hiệu quả phòng ngừa và cải thiện vƣợt trội các chứng bệnh viêm da 

nhờ chiết xuất rau cần, nƣớc bầu lên men và chiết xuất siêu tới hạn gừng nhằm 

tối đa hóa tác dụng chống viêm có trong gừng 

 

3. Hình thức chuyển giao: 

Tƣ vẫn kỹ thuật, Tìm kiếm đối tác 

4. Liên hệ chuyển giao: 

Industry-Academic Cooperation Foundation, Keimyung University 

mailto:dho@hememics.com

