
  

 

THIẾT BỊ DI ĐỘNG PHÁT HIỆN CÁC TÁC NHÂN  

MÔI TRƢỜNG GÂY BỆNH 

(Portable Device For the Detection of Environmental Pathogens) 

 

1./  Mô tả công nghệ 

Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Purdue đã phát triển một thiết bị cầm tay 

có khả năng phán đoán một loạt các tác nhân gây bệnh, sử dụng cộng hƣởng 

plasmon bề mặt và công nghệ vi lỏng. Thiết bị này sử dụng cả 2 phƣơng pháp 

trên và phát hiện những tác nhân gây bệnh trong thức ăn. Hình ảnh sử dụng 

công nghệ plasmon bề mặt cho phép nhận dạng bất cứ vật nào trong số các 

protein đƣợc mã hóa trong thiết bị, cho phép thử nghiệm và chụp các vi khuẩn 

gây bệnh. Hình ảnh các phân tử tƣơng thích cho phép thử nghiệm huỳnh quang 

đa sắc của tình trạng tác nhân gây bệnh trong hệ thống đếm tế bào dựa trên 

hình ảnh huỳnh quang. Hiện các nhà nghiên cứu đang phát triển mẫu thử của 

thiết bị với cảm biến sinh học  giá rẻ, có thể đặt ở khu khai thác để tiến hành 

phân tích ở nơi bắt nguồn nhiễm độc. 

2./  Tính ƣu việt của công nghệ: 

Thiết bị di động có thể phân tích trực tiếp nguồn nhiễm độc, thử nghiệm 

protein peptide sử dụng công hƣởng plasmon bề mặt và đếm tế bào theo dòng. 

Sản xuất sạch hơn 

3./  Hình thức chuyển giao: 

Tƣ vấn và Li – xăng công nghệ 

Đã đƣợc cấp sáng chế 22/10/2007   Số patent: số 64984 phòng thƣơng 

mại công nghệ, quỹ nghiên cứu Purdue, đại học Purdue.  

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Phòng thương mại công nghệ, đại học Purdue, Mỹ 

Địa chỉ (*): 610 Purdue Mall, West Lafayette, IN 47907, Hoa Kỳ 

Điện thoại (*): (765) 494-4600 


