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

 Chế tạo thành công hai loại hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag@SiO2, Fe3O4-

ZnS:Mn@SiO2 bằng 2 phương pháp vi nhũ tương đảo và Stӧber.  

 Các hạt nano đa chức năng Fe3O4-Ag@SiO2, Fe3O4-ZnS:Mn@SiO2 thể hiện đồng 

thời tính chất siêu thuận từ với từ độ bão hòa kỹ thuật lớn có giá trị tương ứng 44,5 emu/g; 

39,5 emu/g và tính chất quang đặc trưng để phát hiện, đánh dấu sinh học với tín hiệu SERS 

tại các số sóng 1145 cm
-1

; 1443 cm
-1

 của hạt nano Fe3O4-Ag@SiO2 hoặc với tín hiệu phát 

huỳnh quang màu cam mạnh tại bước sóng 598 nm của hạt nano Fe3O4-ZnS:Mn@SiO2. 

 Hạt nano composit đa chức năng Fe3O4/Ag ổn định và bền vững nhất trong điều kiện 

chế tạo có pH = 11 và lượng tiền chất APTES bằng 3 ml. Các hạt nano composit Fe3O4/Ag 

đã được chức năng hóa bề mặt với phân tử 4-aminothiophenol. 

 Hạt nano composit đa chức năng Fe3O4@SiO2/Ag với lượng tiền chất AgNO3 thay 

đổi từ 50 mmol đến 100 mmol có đầy đủ tính chất siêu thuận từ với SM = 42,7 emu/g và 

tính chất hấp thụ mạnh ánh sáng tại bước sóng 423 nm.   

 Gắn kết thành công hạt nano composit Fe3O4/Ag với kháng thể EGFR để bắt cặp tế 

bào ung thư da SK-Mel 28 và da thường Hacat với hiệu suất bắt cặp tương ứng đạt 91,9 % 

và 33,1 % - cho thấy mức độ biểu hiện EGFR của tế bào SK-Mel 28 lớn hơn nhiều so với tế 

bào Hacat. 

 Các hạt nano composit Fe3O4@SiO2/Ag và Fe3O4/Ag được gắn kết với các phân tử 

aptamer cho phép phát hiện, bắt cặp, đánh dấu nhanh tế bào ung thư phổi ở người A549. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các hạt nano composit đa chức năng chế tạo được bằng 

các phương pháp hóa học đơn giản, có tính lặp lại cao và mang đồng thời nhiều tính năng 

vượt trội của các hạt nano đơn lẻ hứa hẹn khả năng ứng dụng cao trong y - sinh học cả trong 

ống nghiệm và thử nghiệm lâm sàng trong tương lai gần, có khả năng thương mại hóa cao. 



13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tối ưu hóa quá trình chế tạo ra các hạt nano đa chức 

năng với nhiều tính năng vượt trội hơn, hạn chế được những khiếm khuyết của các hạt nano 

đơn tính chất. Thử nghiệm các hạt nano đa chức năng chế tạo được với nhiều thực thể sinh 

học hơn nhằm đánh giá khả năng ứng dụng đa dạng của chúng. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

 Multifunctional nanoparticles Fe3O4-Ag@SiO2 and Fe3O4-ZnS:Mn@SiO2 have been 

successfully synthesized by using inverse microemulsion and Stӧber method. 

 Multifunctional nanoparticles Fe3O4-Ag@SiO2 and Fe3O4-ZnS:Mn@SiO2 

simultaneously exhibit the superparamagnetic properties with high saturation magnetization 

SM = 44.5 emu/g and 39.5 emu/g, respectively and the high SERS signal of silver 

nanoparticles at 1145 cm
-1

; 1443 cm
-1

 or the stable fluorescence of manganese - doped zinc 

sulfide nanoparticles at 598 nm, which are promising for biomedical application. 

 The Fe3O4/Ag nanocomposites are the most stable in synthesis conditions with pH =11 

and 3 ml of APTES. Moreover, the Fe3O4/Ag nanoparticles are successfully functionalized 

with 4-aminothiophenol on their surface. 

 The multifunctional nanoparticles Fe3O4@SiO2/Ag show superparamagnetic 

properties with high saturation magnetization SM = 42.7 emu/g and ability of strong 

absorption at 423 nm. 

 This thesis used these Fe3O4/Ag nanocomposite attached to anti-EGFR for detecting, 

separating and labeling melanoma skin cells (SK-Mel 28) and normal skin cells (Hacat) 

with high efficiency corresponding to 99.1 % and 33.1 %. The result indicates that the 

EGFR expression of melanoma skin cells is higher than normal skin cells. 

 Aptamer-conjugated multifunctional nanocomposites (Fe3O4/Ag and Fe3O4@SiO2/Ag) 

allow to detect, capture, separate and label A549 lung cancer cells. 

12. Practical applicability:  

Multifunctional composite nanoparticles have been synthesized by simple chemical 

methods with high repeatability. These nanoparticles can simultaneously exhibit the 

remarkable properties of component nanoparticles, that are promising for biomedical 

applications both in vitro and in clinical tests in the near future. 



13. Further research directions: 

Optimizing the synthesis process of multifunctional nanoparticles with more 

advanced properties, reducing the weak-points of single component nanoparticles. Testing 

the multifunctional nanoparticles with many different biological entities to assess their 

diverse applications. 
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