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CÔNG NGHỆ PHÁT HIỆN SIÊU NHẠY
MỞ RA CHÂN TRỜI MỚI TRONG NGHIÊN CỨU BỆNH HỌC
KHI MỖI PHÂN TỬ LÀ CHÌA KHÓA VÀNG
Buổi hội nghị Chuyên đề Trực tuyến với mục đích chia sẻ kiến thức khoa học và mang tới một buổi đàm luận
về việc làm thế nào công nghệ Đếm đơn Phân tử - Single Molecule Counting (SMCTM) siêu nhạy có thể hỗ trợ
nghiên cứu phát sinh bệnh học, chẩn đoán và phát triển thuốc.
Cụ thể, những tiến bộ gần đây trong các công nghệ xét nghiệm miễn dịch siêu nhạy đã cho phép mở ra chân trời
mới thông qua việc phát hiện những dấu ấn sinh học trước đây chưa từng được phát hiện, và giúp mô tả đặc điểm
tốt hơn các dấu ấn sinh học hiện có.
Buổi Hội nghị này sẽ mang đến cho bạn cơ hội lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu đến từ các học viện,
phòng nghiên cứu, và doanh nghiệp trên thế giới về cách thức mà công nghệ SMCTM đã hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu của họ
như thế nào.
Các chủ đề được bàn luận bao gồm:
Những tiến bộ trong công nghệ xét nghiệm miễn dịch siêu nhạy
Ưu thế vượt trội của công nghệ SMCTM trong việc thúc đẩy các chương trình phát triển thuốc
Dược động học & Dược lực học (PK/KD) và Tính sinh miễn dịch
Thông tin về các dấu ấn sinh học miễn dịch trong quá trình chấn thương và phục hồi cơ
IFN-γ trong huyết thanh/huyết tương - dấu ấn sinh học trong theo dõi tiến triển bệnh
Các dấu ấn sinh học SARS-CoV-2 và hệ vi sinh trong nước bọt của bệnh nhân giai đoạn chẩn đoán và
theo dõi tiến triển bệnh
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