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Việt Nam 

97.338.583 
182.563 
122.690 

Số lượng bệnh nhân đã tăng gấp 3 lần so với năm 1990

Các bệnh phổ biến nhất là ung thư vú ở phụ nữ và ung 
thư gan ở nam giới


Việt Nam có 
dân số là 

người

trường 
hợp

người 
thiệt 
mạng

Số lượng 
bệnh mới 
là 

Tổng 
cộng có 

Năm 2020, Việt Nam có 122.690

ca tử vong do ung thư

Theo dữ liệu của Globoccan, 182.563 người ở Việt Nam bị 
ung thư vào năm 2020

Ung thư gan

26.418

Ung thư phổi 

26.262

Ung thư vú 

21,555

Ung thư dạ 
dày 

17,906

Ung thư đại 
tràng 

16.426

Các bệnh ung

thư khác  

73.996
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Tiếc rằng, thậm chí cả khi có 
đủ tiền, cũng thể thể đảm bảo 
chữa khỏi bệnh: nhiều người 
nổi tiếng và giàu có vô biên, 
cũng chẳng thể chữa khỏi 
được căn bệnh này



Năm 2011, Steve Jobs đã qua 
đời vì ung thư
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Giá thành

của một số phương pháp điều trị,

không tính chi phí tư vấn, phân tích,

thuốc và liệu pháp hỗ trợ

giai đoạn

giai đoạn

giai đoạn

giai đoạn
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Sự tăng giá điều trị ung thư

tại Israel theo giai đoạn bệnh

Xạ trị khi bị ung thư tuyến tiền liệt

$8 800–$60 000

Xạ trị khi bị ung thư cổ tử cung	

$20 000–$25 000

Phẫu thuật ung thư dạ dày 

$18 000–$30 000

Phẫu thuật ung thư phổi	

$23 000–$35 000

Phẫu thuật ung thư vú

$9 000–$18 000

Chi phí một năm điều trị bằng chế phẩm điều trị 
ung thư theo liệu pháp miễn dịch Keytruda là
$150 000

Còn để điều trị bệnh ung thư máu bằng chế 
phẩm điều trị ung thư theo liệu pháp gen 
Kimriah từ công ty Novartis thì sẽ cần

$450 000 một năm
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Nhóm của chúng tôi đang tham 
gia vào việc phát triển một hình 
thức y học mới để điều trị ung 
thư. Công việc nghiên cứu đã 
được bắt đầu vào năm 2019

Việc phát minh công thức là bước phức tạp nhất 
trong quá trình làm ra một loại thuốc và nó cũng là 
bước có rủi ro cao nhất: có rất nhiều cách để phân 
lập, xử lý, làm khô và các quy trình khác cho mỗi 
bước phát minh và để đạt được một kết quả thành 
công, cần phải xác định đúng cách làm việc cho mỗi 
liên kết của chuỗi việc sáng tạo như vậy, bởi trong 
trường hợp thất bại, toàn bộ quá trình sẽ phải bắt 
đầu lại từ đầu.

melanin

c  h  n o18       10      2       4
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Thành tựu

của chúng tôi

Tháng 12 năm 2020

Nghiên cứu quang phổ 
lần đầu của melanin

Tháng 6 năm 2021

đã được chọn ra những điều kiện tốt nhất để 
sinh sản và tích lũy melanin trong từ mẻ vi 
trùng trong môi trường dinh dưỡng cứng. 
Ngoài ra, việc thử cấy mẻ vi trung trong môi 
trường lỏng ở nhiều chất nền nước khác 
nhau. Tế bào của mẻ vi trùng được phân loại 
từ chất nền nước và được chuẩn bị để khai 
căn melanin


Tháng 7 năm 2021

việc xới xéo hai loại mẻ vi trùng khác nhau trong những điều 
kiện bình thường đã được bắt đầu. Đã lựa chọn phương pháp 
phân tách mẻ vi trùng khỏi môi trường nuôi cấy

Tháng 2 năm 2021

Nghiên cứu các mẫu bằng cách 
sử dụng Sự cộng hưởng thuận từ 
điện tử, việc này đưa ra hiển thị 
trực tiếp các đặc tính chống oxy 
hóa của chúng

Tháng 3 năm 2021 

Một loại mẻ vi trùng của men thuộc loại nam 
cực Nadsoniella nigra var. hеѕuеlica từ cơ sở 
lưu trữ của các nền văn hóa nấm men và 
công việc nuôi cấy nguyên liệu cho việc sản 
xuất đã bắt đầu
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Tháng 10 năm 2021 

Phân lập độc lập lô melanin đầu tiên từ nguyên liệu men đen 
Nadsoniella Nigra của chính nó;


Chúng tôi đã chọn các thông số cần thiết để phân lập 
melanin từ khối men thành phẩm mà chúng tôi đã nuôi cấy 
trong vòng 3 tháng


Một nghiên cứu Sự cổng hưởng điện từ (Electromagnetic 
resonance) đã được thực hiện để xác định việc hoạt động 
chống oxy hóa của các mẫu melanin khác nhau




Tháng 11 năm 2021 

Một công nghệ để thu một dạng melanin hòa tan 
trong nước đã được khai thác xong


Các thử nghiệm được thực hiện với một dạng melanin 
mà  có nguồn gốc từ cấu trúc men.


Các nghiên cứu cho việc hoạt động chống oxy hóa 
của các mẫu melanin mã đã phân lập ra theo nhiều 
cách khác nhau, bằng phương pháp Sự cộng hưởng 
thuận từ điện tử(EPR - Electron paramagnetic 
resonance)




Tháng 6 năm 2022 

Công nghệ phân lập melanin từ nguyên liệu đã được cải 
tiến. Đầu ra của sản lượng thành phẩm từ cùng cùng số 
lượng nguyên liệu đã nhận được nhiều hơn 150%, việc này 
giúp giảm chi phí sản xuất



Mẫu của chúng tôi cho thấy việc hoạt động chống oxy 
hóa cao nhất, có thể so sánh với dữ liệu từ các nghiên 
cứu của Nhà khoa học vi sinh vật Lyakh S.P.


Một nghiên cứu so sánh giữa các melanins có sẵn và 
những melanins được phân lập theo phương pháp độc 
đáo từ mẻ vi trùng Nadsoniella Nigra (BKM F-2137) đã 
được thực hiện bằng phương pháp Sự cộng hưởng 
thuận từ điện tử (EPR - Electron paramagnetic 
resonance)

Nos réussites



Đã phát triển công nghệ 
nuôi cấy nấm men

Đã phát triển công nghệ 
chiết tách melanin từ các 
mẻ nuôi cấy nấm men 
khác nhau, với tỷ lệ hao 
hụt thấp nhất

spins/mgspins/mg

AMP 4×1014

1×10 13AMM

4×1013AMMA

7.4×1014

1.0×1016

GMJ-A1, x0.1

AMMA (prec.)

5.7×1014AMA (prec.)

Melanin GMJ-A1 được phân lập từ chủng nấm Nadsoniella Nigra theo phương pháp gốc có hoạt tính cao nhất, và chứa số 
lượng gốc tự do nhiều gấp 2 lần: 10-16 spin/mg. Để tiện lợi cho so sánh, trên đồ thị, các số liệu của melanin này đã được nhân 
lên 0.1, để đồ thị không vượt khỏi khung trình bày. Khi tính toán 1 g melanin có số lượng gốc tự do 10-19 spin, mức này hoàn 
toàn đủ để đáp ứng hoạt tính kháng oxy hóa cao.

3100 3300 3400 3500 3600

h, Gauss

3200

Đã tiến hành các nghiên cứu xác định cấu trúc phân tử của melanin 
chiết tách được, sử dụng phương pháp Cộng hưởng từ hạt nhân 
(NMR) pha rắn



Đã tiến hành các nghiên cứu với mục tiêu xác định hoạt tính kháng 
oxy hóa của mẫu melanin chiết tách được, sử dụng phương pháp 
Cộng hưởng thuận từ điện tử (EPR)
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Svetlana 
Pavlovna


Lyakh
nhà vi sinh học 

Xô Viết

Cơ sở hoạt động phát triển của 
chúng tôi là các công trình 
nghiên cứu của nhà vi sinh vật 
học Liên Xô, bà Svetlana 
Pavlovna Lyakh, và chế phẩm 
AstroMelanin của bà

Công trình nghiên cứu của bà 
khởi đầu từ luận văn tiến sĩ khoa 
học năm 1969. Tổng số đã có 
hơn 30 000 trang tài liệu khoa 
học được viết ra
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Chế phẩm 
(AstroMelanin),

tiền thân của sản 
phẩm phát triển từ 
chúng ta, 

đã cho thấy tác động tích cực 
với nhiều loại bệnh ung thư
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Ngoài ra, nó đã có 
hiệu quả được xác 
nhận đối với các 
bệnh sau:

tiểu đường típ 2

loét dạ dày

hen phế quản



Thư cảm ơn bà 
Svetlana Pavlovna 
Lyakh
của Bác sĩ trưởng tòa điều trị số 
№11 của trung tâm quản lý y tế trực 
thuộc Tổng thống Liên bang Nga 
về các kết quả sử dụng trong điều 
trị bệnh nhân tiểu đường típ 2
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Kết luận về kết 
quả sử dụng 
AstroMelanin
đối với các bệnh khác nhau từ Tiến 
sĩ khoa học y dược, Bác sĩ danh dự 
của Liên bang Nga V. Ivanov
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AstroMelanin
đã nhận được phản hồi và ủng 
hộ tích cực từ phía các lãnh đạo 
của 3 trung tâm ung bướu tại 
nga, họ đã đánh giá chế phẩm 
này có triển vọng, phán ánh 
những phương pháp mới nhất 
trong điều trị các bệnh ung bướu

Từ bức thư của lãnh đạo các trung tâm 
ung bướu lớn nhất tại Nga gửi Tổng thống 

Liên bang Nga B.N. Yeltsin
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Chế phẩm của chúng ta có thể được sử 
dụng bởi bất kỳ ai, không có giới hạn, 
cũng như thực phẩm chức năng bổ 
sung, khác với các chế phẩm tương tự 
gây ra tác động phá hủy lên cơ thể
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Khác với các chế phẩm khác để điều trị 
ung thư, Alginar (AstroMelanin) không 
gây độc, không gây tác dụng phụ lên các 
cơ quan về hệ thống khác của cơ thể

Gần như mọi chế phẩm điều 
trị ung thư đều gây độc cho 
cơ thể, và có vô cùng nhiều 
tác dụng phụ đối với cơ thể

Phương thức tác động lên các tế 
bào ung thư có liên quan tới độc 
tính của chúng, khi gây độc lên tế 
bào ung thư, thì cơ thể con người 
cũng phải chịu tác động của chất 
độc



Ưu thế to lớn từ chế 
phẩm của chúng ta là, 
nó có thể được dùng cả 
trong chữa trị, cũng 
như phòng bệnh

Điều đó là rất quan trọng, vì khi chế 
phẩm không có tác dụng phụ lên cơ 
thể, việc sử dụng nó chỉ mang tới tác 
động tích cực và có thể ngăn ngừa 
sự phát triển các bệnh ung thư ngay 
trong giai đoạn sớm nhất
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Ngay trong quá trình tiến hành các 
nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm 
sàng, dự kiến sẽ thực hiện đàm 
phán về sự hợp tác (sát nhập) với 
các hãng dược khổng lồ nhằm ứng 
dụng chế phẩm của chúng ta để 
đưa ra chào bán trên thị trường 
toàn cầu

Căn cứ kết quả thử nghiệm trước đây, 
chế phẩm này hoàn toàn an toàn cho 
điều trị ung thư, nó hoạt động có định 
hướng vào các tế bào ung thư và 
không gây tác dụng phụ lên các hệ cơ 
thống khác của cơ thể

United Financial Group |  Bài thuyết trình dành cho nhà đầu tư An toàn dược phẩm   | 17



Phân tích các số liệu trên, 
chúng tôi cho rằng, nhu 
cầu về chế phẩm này sẽ 
gia tăng liên tục và có 
thể vượt qua doanh số 
của nhiều chế phẩm điều 
trị ung thư khác

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Điều này cũng sẽ có được nhờ tính 
an toàn đối với cơ thể và không gây 
độc tính của chế phẩm

Nhu cầu đối với điều trị an toàn, giữ gìn và 
bảo vệ sức khỏe
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Đang trong 
quá trình

12 tháng 
tới

• Kiểm tra độc tính của mẻ vi  
trùng



• Nghiên cứu bản đồ kỹ thuật cho 
việc sản xuất công nghiệp



• Lựa chọn thiết bị cho việc sản 
xuất công nghiệp



• Quan hệ hợp đồng với các đối 
tác trong lĩnh vực tiếp thị và bán 
thuốc



• Chuẩn bị tài liệu cho việc lấy 
bằng sáng chế cho việc phát 
minh


• Bắt đầu sản xuất thuốc



• Phát hành lô Alginar thương 
mại đầu tiên



• Đăng ký thuốc dưới dạng chế 
phẩm bổ sung



• Bắt đầu việc bán thuốc 
“Alginar”
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Thời gian thực 
hiện và vốn cấp 
cần thiết
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Giai đoạn II (bắt đầu sản xuất)


$10 000 000
kinh phí cần thiết là


Giai đoạn III/IV/V (thử nghiệm lâm 
sàng và đăng ký thuốc)


$4 000 000kinh phí cần thiết là 

phát triển

công thức

• Xác định mục tiêu

• Mục đích của thuốc

• Kỹ thuật sản xuất

• Đăng ký thuốc dưới dạng chế phẩm bổ sung

• Bắt đầu bán hàng dưới dạng chế phẩm bổ sung




• Bằng chứng tác dụng

• An toàn và độc tính

• Liều lượng

• Phương thức vận chuyển




1-3 năm 0,5-1,5 năm 1-1,5 năm 1,5-2,5 năm 0,5-1 năm

nghiên cứu bản đồ kỹ

thuật cho việc sản xuất


công nghiệp 

nghiên cứu

tiền lâm sàng

Đã được trải qua Những việc sắp tớiĐang trong quá trình

nghiên cứu

lâm sàng

đăng ký thuốc

bắt đầu bán sản phẩm

1 2 3 4 5
Quá trình phát triển thuốc

• Giai đoạn đầu của việc nghiên cứu

• Giai đoạn thứ hai của việc nghiên cứu

• Chẩn đoán an toàn và độc tính

• Lợi thế cạnh tranh

• Lập kế hoạch giám sát và điều trị




• Đăng ký sản phẩm thuốc

• Nghiên cứu thị trường

• Việc bắt đầu bán hàng 






Khía cạnh kinh 
tế của dự án và 
chi phí phát 
triển:

giá của các loại chế phẩm chống ung bướu 
thường cao hơn $100 000 mỗi năm cho một 
liệu trình điều trị

Theo các tư liệu của US National 
Library of Medicine National 
Institutes of Health 2017,

Từ thời điểm được duyệt tới tháng 12.2016, 
tổng doanh thu của 10 chế phẩm ấy đã đạt 
67 tỷ USD

Giá thành trung bình để phát triển một chế 
phẩm trong năm 2017 là 793,6 triệu USD

5 công ty phát triển các chế phẩm được FDA 
chấp thuận theo trình tự gấp rút. 5 chế phẩm 
đã nhận được sự chấp thuận thông thường

7,3 năm
là

thời gian trung bình 
để phát triển một 
chế phẩm

1658,4 triệu USD

Doanh thu trung bình của các 
công ty ấy trong năm 2017 đạt
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Chi phí cho các dược 
phẩm sử dụng để 
điều trị bệnh nhân 
ung thư đã tăng lên 
gấp hơn 3 lần trong 
vòng 10 năm

Trong năm 2011, tổng chi phí là 
56 tỷ USD

(tính theo USD)
56 59 6

5 74 84 9
6 10

8 12
6 14

8 16
7 18

7 20
6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Trong năm 2021, con số này 
đã là 187 tỷ USD

Trong vòng 5 năm tới, dự kiến 
quy mô thị trường tăng tới 
280-300 tỷ USD

Chi phí điều trị ung thư trên thế giới từ 
năm 2011 tới 2021

$
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Chế phẩm bán chạy 
nhất trên thị trường 
điều trị ung thư
Keytruda (pembrolizumab) 
Merck

$14,380,000,000

Chế phẩm này đã nhận được 
chấp thuận từ FDA năm 
2015

doanh thu năm 2020
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Keytruda có 
doanh thu hơn 

 
vòng 6 năm
$51tỷ trong

Tới năm 2026, dự kiến, doanh số 
bán chế phẩm Keytruda sẽ đạt gần 
27 tỷ USD một năm

Biểu đồ doanh số theo quý của Keytruda 
2015-2021

Mà loại chế phẩm này có số lượng 
khổng lồ các tác dụng phụ lên cơ 
thể con người

0

1b

2b

3b

$4b

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Keytruda (pembrolizumab) Merck

Keytruda 14,38

14,12

9,4

Eliquis

Revlimid

Eylea

12,1

10,7

Imbruvica

Eylea (aflibercept) Regeneron 
Pharmaceuticals, Bayer

Revlimid (lenalidomide) Bristol Myers Squibb

Imbruvica (ibrutinib) Pharmacyclics (AbbVie) 
and Janssen (Johnson & Johnson)

Eliquis (apixaban) Bristol Myers Squibb 
and Pfizer

$14 380 000 000

$10 722 220 000

$12 106 000 000

$9 442 000 000

$14 117 000 000

Doanh số bán

chế phẩm
để điều trị ung thư theo số 
liệu của S&P Global Market 
Intelligence năm 2020

United Financial Group |  Bài thuyết trình dành cho nhà đầu tư Kiểm tra kinh tế  | 25



Ví dụ các hợp đồng về 
các chế phẩm điều trị 
ung thư

Ngoài doanh số bán của các chế phẩm 
tương tự, chúng ta có thể tiến hành đánh 
giá gián tiếp giá thành phát triển thông 
qua các hợp đồng giữa các hãng dược.

Một số hợp đồng trên thị trường các chế 
phẩm điều trị ung thư và các công ty:

2018 - GlaxoSmithKline plc mua lại TESARO, công ty trong 
lĩnh vực ung thư; thương vụ trị giá gần 5,1 tỷ USD

2004 - Pfizer Inc. Đã mua lại chế phẩm «Campto»

để điều trị cho các bệnh nhân ung thư từ công

ty Aventis SA với giá 620 triệu USD

2019 - Pfizer đã mua lại nhà sản xuất thuốc chống 
ung thư Array BioPharma với giá 11,4 tỷ USD

2016 - Pfizer đã chào giá 14 tỷ USD cho nhà sản 
xuất chế phẩm điều trị ung thư Medivation
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Cấp vốn mạo hiểm 
và lĩnh vực công 
nghệ sinh học

Cellino 02.01.2021 $16 Dermatology, Preclinical Preclinical

Nuvalent 01.27.2021 $50 Oncology Preclinical

Ukko 01.27.2021 $40 Autoimmune, Inflammation Preclinical

Nirogy Therapeutics 01.26.2021 $16 Autoimmune, Oncology Preclinical

TScan Therapeutics 01.25.2021 $100 Oncology Preclinical

Plexium 01.21.2021 $35 Neurodegenerative, Oncology Discovery

reMYND 01.21.2021 $14 Alxheimer’s disease, Diabetes Phase 1

Tên công ty Ngày Số tiền (triệu USD) Hướng điều trị Giai đoạn

Dưới đây là danh sách các startup công nghệ sinh học đã 
nhận được những khoản cấp vốn mạo hiểm trong tháng 
1.2021. 5 công ty đầu tiên đang ở giai đoạn nghiên cứu 
tiền lâm sàng. Công ty Plexium đang ở giai đoạn phát 
triển, công ty reMYND – đang ở giai đoạn pha nghiên cứu 
lâm sàng đầu tiên. Công ty chúng ta hiện đang ở giai 
đoạn chuẩn bị cho các nghiên cứu tiền lâm sàng
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Nhóm khoa

học phát

minh thuốc
Dữ liệu cá nhân của các 
thành viên của nhóm phát 
minh ko được tiết lộ do lý 
do bảo mật và bảo quản 
dữ liệu khoa học

Trưởng phòng Phát minh kỹ thuật - 

Tiến sĩ Sinh học

Nhà điều quang phổ Sự cộng hưởng 
thuận từ điện tử (EPR - Electron 
paramagnetic resonance) -

Trưởng nghiên cứu viên, Phó tiến sĩ Hóa 
học

Trưởng phòng phát minh khoa học - 

Phó tiến sĩ Hóa học

Nhà điều hành thể rắn Sự cộng hưởng 
từ hạt nhân (NMR-Nuclear Magnetic 
Resonance) - Trưởng nghiên cứu viên, 
Phó tiến sĩ Hóa học

Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học - 

Trưởng nghiên cứu viên, Phó tiến sĩ Hóa 
học

Nghiên cứu IN VIVO (trong cơ thể sống) -

Trưởng nghiên cứu viên – Phó tiến sĩ Hóa 
họcsupport@ufgpro.com

www.ufgpro.com
THÔNG TIN LIÊN LẠC:
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