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Liệu pháp tế bào gốc ở người trưởng thành là 
một lựa chọn điều trị đầy hứa hẹn cho hàng 
triệu bệnh nhân đang chống chọi với những 
bệnh lý mãn tính như bệnh thần kinh, bệnh tự 
miễn, chấn thương chỉnh hình hoặc những 
bệnh nhân sau đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc 
các tổn thương cấp tính khác.
Tế bào gốc đa năng có thể được phân tách từ 
mô mỡ, sau đó được đưa đến khu vực cần 
điều trị của cơ thể. Tại đây, chúng có khả năng 
phát hiện những tổn thương hoặc rối loạn 
chức năng của cơ thể và cung cấp những 
“công cụ” cần thiết nhằm hồi phục hoặc tái 
tạo những tổn thương này.

Tế bào gốc có chức năng gì ?
Tế bào gốc có trong mô mỡ của bạn thuộc phân 
nhóm Tế Bào Gốc Trung Mô (Mesenchymal 
Stem Cells – MSCs). Ngoài ra, mô mỡ của bạn 
còn chứa nhiều loại tế bào tái tạo khác cũng 
góp phần trong vấn đề làm lành và sửa chữa. 
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Phóng thích các
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Hồi phục tổn thương

Ngăn chặn quá 
trình chết tế bào 
bất thường

Sửa chữa và 
tái tạo mô

Tại sao là mô mỡ?
Mặc dù tế bào gốc người trưởng thành có 
thể được tìm thấy gần như ở tất cả các mô 
của cơ thể, chúng tôi khuyến cáo sử dụng tế 
bào gốc và tế bào tái tạo phân lập từ mô mỡ 
vì những lợi ích sau đây:

Thể tích
Chúng ta có thể thu được thể tích mỡ khá 
lớn (cao gấp 5 lần thể tích tủy xương)

Hàm lượng 
Hàm lượng tế bào gốc và tế bào tái tạo 
trong mỡ cao hơn trong tủy xương gấp 
2500 lần.

Hiệu lực
Hiệu lực của tế bào gốc trong mô mỡ gần 
như không bị ảnh hưởng bởi tuổi

Những tế bào tái tạo khác
Ngoài tế bào gốc, mô mỡ có chứa nhiều 
loại tế bào tái tạo có ích khác



Tế bào gốc phân lập từ mô mỡ của chính 
người bệnh được xem là một trong những 
nguồn tế bào gốc tốt nhất để sử dụng trong 
điều trị. Hệ thống Celution đã được sử dụng 
tại châu Âu từ năm 2006. Cho tới nay đã có 
hơn 5000 bệnh nhân được điều trị bằng tế 
bào gốc chiết tách từ mô mỡ qua hệ thống 
Celution mà không gặp phải bất kỳ tác dụng 
phụ nghiêm trọng nào. Ngoài ra, vì đây là 
những tế bào mỡ từ chính người bệnh (và 
phần lớn trong chúng ta đều có một lượng 
mỡ thừa) nên sẽ hoàn toàn không có nguy cơ 
thải ghép.
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Những bệnh lý có thể được điều 
trị  bằng  liệu  pháp  tế  bào  gốc

Tế bào gốc và tế bào tái tạo chiết tách từ mô 
mỡ có khả năng điều trị nhiều loại bệnh 
khác nhau, bao gồm:

Chấn thương chỉnh hình (như chấn thương 
khớp, viêm khớp và bệnh lý đốt sống)
Bệnh tự miễn (như đa xơ cứng, viêm khớp 
dạng thấp, lupus và vảy nến)
Rối loạn thần kinh (bao gồm đột quỵ nhồi 
máu não, bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer 
và những bệnh khác)
Bệnh tim mạch (như bệnh động mạch 
vành, sau nhồi máu cơ tim, suy tim xung 
huyết và đau thắt ngực)
Vết thương mãn tính và mô thiếu máu cục 
bộ (bao gồm những vết thương khó lành, 
vết loét đái tháo đường, bỏng do xạ trị và 
những vùng mô thiếu máu cục bộ)
Bệnh phổi (như COPD và xơ hóa phổi)

Mức độ an toàn khi sử dụng tế 
bào gốc chiết tách từ mô mỡ



Hệ thống Celution IV bao gồm 4 
thành phần chính:

Nguyên lý vận hành

Bào chế vô trùng          • Tuân thủ GMP         • Không chứa mô động vật có vú
  

Hệ thống Celution 800/IV là công nghệ y khoa đạt chứng nhận CE, được phát triển bởi Cytori 
nhằm tự động hóa và tiêu chuẩn hóa phương pháp phân tách, cô đặc tế bào tái tạo từ mô 
mỡ (Adipose-Dereived Regenerative Cells – ADRCs) để sử dụng trên lâm sàng. Hệ thống IV 
sử dụng hai loại hóa chất vận hành. Loại thứ nhất có vai trò phóng thích ADRCs từ mô mỡ 
và loại thứ hai nhằm xử lý phân đoạn tế bào thu được để tạo thành một hỗn dịch đồng nhất, 
có thể sử dụng để tiêm truyền vào dòng máu của bệnh nhân một cách an toàn, mang lại cho 
bác sĩ lâm sàng một lựa chọn điều trị tiết kiệm chi phí, thực hiện chỉ trong một ngày và sử 
dụng những tế bào từ chính cơ thể của bệnh nhân.

1. Thiết bị Celution IV
• Hoàn toàn tự động
• Hiển thị đa ngôn ngữ
• Khả năng xử lý 100-425 ml mô mỡ

Thiết bị Celution 800/IV được thiết kế chỉ sử dụng phối hợp với 
bộ vật tư tiêu hao Celution 805/IV, các enzyme Celase®, 
Intravase® và màng lọc xy-lanh Macro

2.Bộ vật tư tiêu hao Celution IV
• Vô trùng, Sử dụng một lần
• Hệ thống kín
• Dễ dàng lắp đặt và di chuyển
• Bao gồm những phụ kiện để 
  vận hành

3. Enzyme Celase
• Ly giải lần đầu để phóng 
thích ADRCs từ mô mỡ

4. Enzyme Intravase & Màng 
lọc xy-lanh Macro
Tối ưu hóa phân đoạn tế bào thu 
được để bảo đảm có thể sử 
dụng qua đường mạch máu một 
cách an toàn

Hút mỡ Intravase®
Phân tán 
ADRCsCelase®

Đưa ADRCs 
vào cơ thể

Kết tập 
ADRCs

Tế bào mỡ Collagen MáuADRCs

(*) IV - Intravenous: Hệ thống cho phép sử dụng tế bào trực tiếp qua đường tĩnh mạch


