
Các ứng dụng của giấy như một tài liệu hỗ trợ trong 

khoa học y sinh: Một đánh giá thập kỷ 

Tóm lược 

Trong lịch sử loài người, từ lâu giấy đã được sử dụng như một phương tiện để 

ghi và lưu giữ thông tin. Tuy nhiên, trong nhiều thập kỷ, giấy cũng đã được tìm 

thấy ứng dụng trong Khoa học Y sinh. Cả thiết bị microfluidic dựa trên giấy 

(μPAD) và giá thể và nuôi cấy dựa trên giấy đã cho thấy tiềm năng to lớn được 

sử dụng làm cảm biến cũng như vật liệu hỗ trợ cho kỹ thuật mô trong ống 

nghiệm. μPADs có thể được sử dụng để thực hiện các xét nghiệm phân tử sinh 

học với chi phí thấp và nhanh chóng tại điểm chăm sóc (Point-Of-Care - 

POC). Chúng đang được sử dụng để phát hiện các dấu ấn sinh học khác nhau 

như protein virus, chất chuyển hóa, chất sinh ung thư và kháng nguyên; và các 

tình trạng như thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (Venous Thromboembolism - 

VTE). Mặt khác, giấy cũng đã được sử dụng để phát triển các mẫu cấy và vật 

phẩm 3D dựa trên giấy để thử nghiệm thuốc và theo dõi các tác động gây độc tế 

bào trong môi trường tế bào vi mô ống nghiệm và cũng như các mô cấy ghép.  

1. Giới thiệu 

Trong lịch sử, giấy được sử dụng như một công cụ để ghi và bảo quản 

thông tin, nhưng theo thời gian nó đã được tìm thấy ứng dụng của nó trong 

lĩnh vực Khoa học Y sinh. Giấy là chất nền dựa trên xenlulo, có lịch sử lâu 

đời để thực hiện các xét nghiệm phân tử sinh học. Do khả năng chi trả, 

tính sẵn có rộng rãi và bản chất ưa nước, nó được coi là một trong những 

vật liệu hứa hẹn nhất để chế tạo cảm biến sinh học làm từ giấy. Thiết bị 

dựa trên giấy đầu tiên để phát hiện bán định lượng glucose trong nước tiểu 

đã được chứng minh vào năm 1956 và được phát triển thêm thành que thử 



dòng chảy bên dựa trên giấy sắc ký miễn dịch, với ví dụ nổi tiếng về bộ 

dụng cụ thử thai. Sau đó, George Whitesides giới thiệu phương pháp chế 

tạo vi kênh trên giấy để phát hiện chất phân tích đa hợp dựa trên phép đo 

màu; do đó tạo ra các thiết bị phân tích dựa trên giấy vi lỏng hoặc đơn giản 

là μPAD. μPAD có thể được định nghĩa như là một thiết bị phân tích dựa 

trên giấy được sử dụng để thực hiện các xét nghiệm phân tử sinh học, bao 

gồm vùng tải mẫu và vùng thử nghiệm với các kênh có cấu trúc khác nhau 

liên quan đến ứng dụng của nó. Bản chất mỏng, nhẹ và linh hoạt của giấy 

xenluloza làm cho nó trở thành nguyên liệu thô tuyệt vời để chế tạo μPAD 

với các ứng dụng từ tách huyết tương đến phát hiện các dấu ấn sinh học vi 

rút, tim và ung thư. Các thiết bị giá rẻ này có thể được sử dụng ở các vùng 

kinh tế đang phát triển ở châu Á và châu Phi, nơi việc triển khai các thiết bị 

phát hiện tinh vi như máy quang phổ không hiệu quả về mặt kinh tế. Hơn 

nữa, dân số ở các vùng kinh tế này khá cao; do đó làm tăng nguy cơ xảy 

ra các dịch bệnh như Ebola và Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) ở 

châu Phi và Trung Quốc. Do đó, sự phát triển của các thiết bị phân tích 

dựa trên giấy với chi phí thấp có thể giúp cách ly những người bị nhiễm 

các loại virus này cũng như tạo điều kiện phát hiện sớm các bệnh và tình 

trạng như nhiễm virus viêm gan C (HCV) và huyết khối tĩnh mạch (VTE). 

Tuy nhiên, bản thân các μPAD không đủ hiệu quả để thực hiện xét nghiệm 

phân tử sinh học, do đó bề mặt của chúng được sửa đổi để tăng khả năng 

phát hiện chất phân tích cũng như khuếch đại tín hiệu được tạo ra. Việc 

sửa đổi bề mặt được thực hiện bằng cách sử dụng vật liệu nano như ống 

nano cacbon (CNT), tấm nano graphene, hạt nano kim loại, hạt nano oxit 

kim loại và các liên hợp nano của chúng, được tổng hợp bằng rất nhiều 

phương pháp. Ví dụ, phóng điện hồ quang, cắt laser và lắng đọng hơi hóa 



học trong trường hợp CNT hoặc, khử hóa học trong trường hợp tấm 

Graphene và các hạt nano kim loại. 

Mặt khác, giấy cũng đang cách mạng hóa lĩnh vực Kỹ thuật mô, như giá thể 

và nuôi cấy tế bào dựa trên giấy. Trong gần một thế kỷ, việc nuôi cấy tế bào 

đã được phát triển trên bề mặt của đĩa Petri và đĩa thủy tinh ở dạng đơn lớp 

2D và các thử nghiệm đã được thực hiện trên chúng. Tuy nhiên, chúng có 

những hạn chế lớn vì môi trường vi tế bào là 3D. Do đó, các nhà khoa học 

bắt đầu thiết kế chất nền 3D để tạo ra các tế bào nuôi cấy. Cuối cùng, họ đã 

thành công trong việc sử dụng polyme nhân tạo; nhưng polyme rất khó chế 

tạo và hầu hết không thể phân hủy sinh học. Do đó, sự tập trung chuyển 

sang các vật liệu làm từ giấy và chất nền đã phát triển cho đến nay, cho 

thấy tiềm năng đầy hứa hẹn. Tương tự, polyme tổng hợp đã được sử dụng 

để làm vật nền. Việc chế tạo các vật nền này không thuận tiện và cũng 

không khả thi, nhưng hiện nay nghiên cứu đang được tiến hành để thay thế 

nó bằng các vật nền làm bằng giấy, có chi phí thấp và có thể bắt chước Ma 

trận siêu tế bào (ECM) sinh học. Khung dựa trên giấy có thể cung cấp một 

nền tảng có giá trị cho nghiên cứu tế bào gốc cơ bản để nghiên cứu hiệu 

ứng vật liệu và cũng để thực hiện thử nghiệm thuốc. Nói chung, đối với bản 

chất sợi kỹ thuật mô, độ xốp và tính linh hoạt của vật nền được mong muốn 

và sở hữu tất cả các đặc tính này của giấy có tiềm năng thay thế các vật 

liệu làm vật nền thông thường như polydimethylsiloxan (PDMS), sợi thủy 

tinh, chitosan, những vật liệu khó chế tạo và không khả thi đối với các nền 

kinh tế có thu nhập thấp. Để tăng số lượng tế bào thích hợp trong ống 

nghiệm, một môi trường vi mô bắt chước các đặc điểm trong cơ thể là cần 

thiết. Tuy nhiên, thách thức đối với giấy là nó có cấu trúc 2D, do đó các nhà 

nghiên cứu xếp chồng các tờ giấy chất đầy tế bào (cell-laden) lên nhau để 

tạo ra môi trường vi mô 3D. Sử dụng kỹ thuật này, các nhà nghiên cứu đã 



phát triển "một trái tim sinh động trên giấy", trái tim này đập trong khoảng 3 

tháng; và trong một trường hợp khác, các nhà nghiên cứu đã phát triển một 

mô hình gan 3D trên vật nền (scaffold) giấy cho thấy phản ứng tương tự, 

giống như trong gan thật trong cơ thể (in vivo). Tương tự như μPAD, chất 

nền giấy được sử dụng trong chế tạo môi trường nuôi cấy và giá thể đã 

được sửa đổi bề mặt để tăng cường sự phát triển của tế bào. 

Đánh giá này dự định liệt kê sự phát triển trong lĩnh vực μPAD, nuôi cấy tế 

bào dựa trên giấy và vật nền dựa trên giấy trong thập kỷ qua. Chúng tôi đã 

giải thích cấu trúc, thành phần, sửa đổi bề mặt và chức năng của 

chúng. Hy vọng rằng, đánh giá này sẽ khuyến khích nhiều nghiên cứu hơn 

trong các lĩnh vực này và phát triển các thiết bị dựa trên giấy khả thi hơn 

về mặt thương mại. Ngoài ra, đánh giá này có thể hữu ích cho những 

người mới đến trong lĩnh vực này và có thể chứng minh tầm quan trọng 

của các thiết bị phân tích và giàn giáo dựa trên giấy chi phí thấp như vậy. 

2. Ứng dụng của giấy làm vật liệu hỗ trợ trong Khoa học Y sinh 

2.1. Chẩn đoán bệnh dựa trên dấu ấn sinh học sử dụng microfluidics 

Dấu ấn sinh học là chỉ số đánh giá hoạt động của cơ thể, và nồng độ của 

chúng trong máu có thể chỉ ra sự xuất hiện của một số bệnh. Để ước tính 

mức độ của các dấu ấn sinh học trong cơ thể, huyết tương được tách ra 

khỏi máu toàn phần bằng các kỹ thuật như ly tâm. Thủ tục này vừa tẻ nhạt 

vừa cần sự trợ giúp của các kỹ thuật viên. Do đó, μPADs giống như các 

μPAD được phát triển bởi Yang và cộng sự có thể được sử dụng để tách 

huyết tương ra khỏi máu toàn phần. Trước đó, các nhà nghiên cứu đã nghĩ 

ra nhiều kỹ thuật như dòng thẩm thấu điện, phân đôi (hiệu ứng Zweifach-

Fung), lọc màng và lọc dòng chéo để tách huyết tương. Tuy nhiên, các 

phương pháp này có những nhược điểm như yêu cầu ngoại lực đối với 



dòng chảy của các chất qua kênh vi lỏng nhưng giấy có thể được sử dụng 

để chế tạo các hệ vi lỏng có thể hoạt động mà không cần đến các lực 

đó. μPAD do Yang và cộng sự phát triển đã sử dụng nguyên tắc ngưng kết 

hồng cầu do các kháng thể gây ra. Vùng phân tách huyết tương ở trung tâm 

được thực hiện bằng cách chấm anti-A, B lên nó, và thuốc thử của xét 

nghiệm so màu lên vùng đọc thử nghiệm ở ngoại vi. Để thực hiện xét 

nghiệm, một giọt máu toàn phần đã được đặt vào vùng phân tách huyết 

tương, dẫn đến ngưng kết hồng cầu và tách huyết tương. Huyết tương thu 

được bằng cách sử dụng quy trình này là cao đáng kể để thực hiện xét 

nghiệm so màu. Tương tự, một năm sau, họ đã chế tạo một μPAD bao gồm 

hai loại Giấy, tức là giấy lọc máu và giấy lọc Whatman No.1 có hoa văn để 

tách huyết tương khỏi các thành phần khác bằng cách ngưng kết các thành 

phần và sự thâm nhập của huyết tương qua giấy bằng hoạt động của mao 

mạch. Bằng phương pháp nhúng sáp, các lớp khác nhau được kết hợp trên 

giấy để tách các phần tử lớn hơn 2–3 mm bao gồm các tế bào hồng cầu và 

tiểu cầu khỏi máu toàn phần. Khi huyết tương được tách khỏi các thành 

phần khác của máu, các dấu ấn sinh học quan tâm có thể được phân tích 

bằng cách sử dụng các phản ứng phân tử sinh học khác nhau. Trong các 

đoạn tiếp theo, chúng tôi đã chia việc phát hiện các dấu ấn sinh học thành 

nhóm dựa trên máu và nhóm không dựa trên máu; tức là những dấu ấn sinh 

học có trong máu và những dấu ấn hiện diện trong các chất lỏng khác của 

cơ thể như nước bọt, nước mắt và nước tiểu. lượng nhỏ chất lỏng 

2.1.1. Phát hiện dựa trên máu 

Trong phương pháp này, các dấu ấn sinh học có trong máu được phân tích 

bằng cách sử dụng μPAD. Ví dụ, vào năm 2016, Hu et al. đã phát triển một 

μPAD với bộ chiết xuất huyết thanh kết hợp với các xét nghiệm sức khỏe sắt 



ở chế độ kép (dual-mode iron health test): phân tích huỳnh quang cho Fe3+ 

và ELISA so màu cho ferritin (một protein máu có chứa sắt). μPAD được chế 

tạo bằng cách tạo mẫu tuần tự trên giấy lọc với sự phát triển tại chỗ của các 

chấm Carbon (CD) và các hạt Au-Nano. Đối với các đĩa CD hiển thị các tốc 

độ phản ứng khác nhau trên giấy và do đó dẫn đến hai vùng phân biệt trên 

giấy đồng thời: đĩa CD huỳnh quang (F-CD) để phân tích sắt huyết thanh và 

đĩa CD không huỳnh quang (nF-CD) để lắng đọng hóa học Au. Khả năng kích 

hoạt đông máu cao được thể hiện trên bề mặt, cho phép chiết xuất huyết 

thanh tự động và hiệu quả cao trên μPAD. Cảm biến ferritin huyết thanh 

được kích hoạt nhờ sự biến đổi sinh học của AuNPs. Sau đó, μPAD được 

phát triển để phát hiện các dấu ấn sinh học virus, tim và ung thư trong máu. 

2.1.1.1. Dấu ấn sinh học virus 

Theo một báo cáo do Economic Times India công bố, 80% dân số ở một số 

làng ở vùng Tây Bắc Ấn Độ, đặc biệt là Punjab, Haryana và Uttar Pradesh, 

đang bị viêm gan C. Do đó, chẩn đoán sớm là cần thiết để chữa khỏi bệnh 

này. Nói chung, virus Viêm gan C (HCV) được chẩn đoán theo một quy trình 

gồm hai bước; thứ nhất, phát hiện IgG chống lại HCV bằng xét nghiệm hấp 

thụ miễn dịch liên kết với enzym (ELISA) và xét nghiệm thứ hai, xét nghiệm 

miễn dịch tái tổ hợp (RIBA) để xác nhận kết quả chẩn đoán, vì ELISA có thể 

cho kết quả dương tính giả. Tuy nhiên, vào năm 2014, Mu và cộng sự đã 

phát triển phương pháp xét nghiệm miễn dịch đa dịch trên giấy vi lỏng để 

phát hiện kháng thể IgG của người chống lại HCV (chống HCV). Họ đã sử 

dụng một kỹ thuật gọi là Craft Punch Patterning (CPP) để chế tạo nhiều 

vùng thử nghiệm trên nền giấy Nitro-Cellulose; vì Nitro-Cellulose rất dễ 

cháy. Do đó, phương pháp xét nghiệm miễn dịch dựa trên giấy vi lỏng được 

phát triển đã khai thác những ưu điểm 'không thể thay thế' của giấy để tích 



hợp các xét nghiệm kéo dài, tốn kém và phân đoạn một cách nhanh chóng 

và kinh tế. Sau đó, vào năm 2016, Chen và Xinyu đã phát triển một μPAD 

tiên tiến hơn nhiều để phát hiện HCV và Virus gây suy giảm miễn dịch ở 

người (HIV) trong vòng chưa đầy 20 phút với độ chính xác và độ nhạy cao 

cũng như mức giới hạn phát hiện thấp (LOD) cho các cảm biến hiện có. Họ 

tuyên bố là người đầu tiên tích hợp μPAD để chẩn đoán đồng nhiễm HIV / 

HCV với chi phí thấp. Nó có tám cảm biến miễn dịch điện hóa có khả năng 

thực hiện song song "ELISA và thử nghiệm nhiều mẫu huyết thanh cho cả 

dấu hiệu kháng thể HIV và HCV". Hơn nữa, nó có thể truyền dữ liệu đến 

máy tính chủ hoặc điện thoại thông minh qua đường truyền không dây. 

Trong một ví dụ khác, Bedin và cộng sự đã phát triển một μPAD dựa trên 

MF1 được in bằng sáp để phát hiện các protein virus Dengue và Zika NS1 

(Không có cấu trúc) trong huyết tương. Sự hiện diện của sợi thủy tinh cho 

phép tách huyết tương khỏi các tế bào hồng cầu. Vùng thử nghiệm của 

μPAD được chức năng hóa bằng cách thêm kháng thể kháng NS1. Nếu 

NS1 có mặt, nó sẽ bị kháng thể kháng NS1 bắt giữ và dải màu xanh lam 

xuất hiện trong xét nghiệm. Nếu NS1 vắng mặt, không có tín hiệu. ΜPAD 

mất 4–6 phút để phân tích mẫu và một ứng dụng điện thoại thông minh 

được sử dụng để giải thích kết quả. μPAD hoạt động tốt hơn so với xét 

nghiệm dòng chảy bên (LFA) có sẵn trên thị trường, cả về Giới hạn phát 

hiện (LOD) và thời gian cho kết quả. 

2.1.1.2. Dấu ấn sinh học tim 

Theo một bài báo khác được xuất bản bởi Thời báo Kinh tế Ấn Độ, thuyên 

tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) đang trở thành nguyên nhân gây tử vong 

hàng đầu cùng với bệnh tim, đột quỵ não và ung thư. Đây là một căn bệnh 

ít được chẩn đoán trong số nhiều nguyên nhân gây tử vong có thể phòng 

ngừa được và phổ biến nhất ở Ấn Độ. VTE dẫn đến các biến chứng lâu dài 



như hội chứng sau huyết khối (PTS) và tăng áp động mạch phổi mãn tính 

do huyết khối tắc mạch (CTEPH). PTS có thể gây sưng và đau ở chân bị 

ảnh hưởng và CTEPH có thể khiến tim bên phải hoạt động nhiều hơn bình 

thường do huyết áp cao bất thường. Trong cả tình trạng bệnh, chẩn đoán 

sớm là cần thiết. Nó có thể đạt được bằng cách đo nồng độ thrombin hoặc 

hàm lượng thrombin trong huyết thanh. Các phương pháp hiện có để đo 

nồng độ thrombin đòi hỏi cả thời gian và kỹ thuật viên. Gần đây, Xue và 

cộng sự đã chế tạo một thiết bị quang điện hóa dựa trên giấy Microfluidic 

(μPECD) để phát hiện thrombin tại điểm chăm sóc (POC). μPECD sử dụng 

sự tách biệt hoàn toàn của tín hiệu phát hiện và nguồn kích thích, do đó, 

cung cấp độ nhạy cao với tín hiệu nền thấp. Độ nhạy cao trong μPECD có 

thể đạt được bằng cách tạo ra các tín hiệu dòng quang lớn; đạt được bằng 

cách kết hợp Titanium Dioxide trong nền giấy, do tính tương thích sinh học 

tốt, hoạt động quang điện và tính ổn định hóa học. Một lần nữa để đạt 

được độ nhạy cao hơn, aptamers đã được sử dụng, thay vì các kháng thể, 

do tính ổn định và khả năng tái sử dụng của chúng. Để kiểm tra tính khả thi 

trong thế giới thực của nó, bốn mẫu huyết thanh người đã được thử 

nghiệm với μPECD và ELISA. Các kết quả không có sự khác biệt đáng kể, 

do đó chứng tỏ khả năng ứng dụng thực tế tuyệt vời của μPECD. Tuy 

nhiên, một năm trước, Lim và cộng sự đã phát triển một μPAD để phát 

hiện đồng thời nhiều dấu ấn sinh học tim, viz. glycogen phosphorylase 

isoenzyme BB (GPBB) để chẩn đoán sớm; và troponin I hoặc T (cTnI hoặc 

cTnT), creatine kinase-MB (CK-MB) để chẩn đoán muộn Nhồi máu cơ tim 

cấp (AMI), là một dấu hiệu của Hội chứng mạch vành cấp (ACS). Phát hiện 

sớm AMI khi bắt đầu các tình huống giống như cơn đau tim là rất quan 

trọng đối với sự sống còn của bệnh nhân. Nó thường được thực hiện bằng 

cách quan sát đoạn ST chênh lên trong Điện tâm đồ (ECG), chiếm 23-40% 



các trường hợp nhồi máu cơ tim được chẩn đoán nhầm. ΜPAD được phát 

triển có thể cho kết quả định lượng và chính xác. 

2.1.1.3. Dấu ấn sinh học ung thư 

Trong tình huống y tế hiện nay, ung thư có thể được chẩn đoán bằng cách 

sử dụng một trong ba phương pháp: Hình ảnh Y học, hoặc Nội soi hoặc 

Xét nghiệm Sinh thiết và Tế bào học. Để phát hiện sớm các tế bào ung 

thư, kỹ thuật Chụp ảnh y tế được sử dụng là một phương pháp không xâm 

lấn liên quan đến việc sử dụng Tia X hoặc hạt nhân phóng xạ để chụp ảnh 

các bộ phận cụ thể của cơ thể con người. Nội soi được sử dụng như một 

phương pháp chẩn đoán các biến chứng liên quan đến Ung thư dạ dày-

ruột. Nó được sử dụng để phát hiện các tổn thương, tạo điều kiện phân 

loại vĩ mô của khối u và cho phép sinh thiết. Trong sinh thiết, một mẫu mô 

được lấy ra từ khối tế bào, có thể được tìm thấy bằng các xét nghiệm hình 

ảnh hoặc khám sức khỏe và các xét nghiệm tế bào học khác nhau được 

thực hiện để kiểm tra sự phát triển của các tế bào ung thư. 

Tuy nhiên, tất cả các phương pháp nêu trên đều tẻ nhạt, tốn thời gian và 

cần sự hỗ trợ của chuyên gia. Hơn nữa, các phương pháp này không đủ 

hiệu quả để phát hiện tế bào ung thư ở giai đoạn đầu. Trong trường hợp 

xét nghiệm hình ảnh, nó có thể tìm thấy các nhóm tế bào ung thư lớn 

nhưng không phải là các tế bào ung thư đơn lẻ hoặc thậm chí một cụm tế 

bào nhỏ. Ngoài ra, nội soi, mặc dù là một phương pháp an toàn để hình 

dung niêm mạc đại tràng, tuy nhiên, “độ nhạy của nội soi viên nang để phát 

hiện polyp đại tràng, u tuyến tiên tiến và ung thư đại trực tràng là tương đối 

thấp”. μPAD là một thiết bị không xâm lấn, chi phí thấp có thể là một giải 

pháp khả thi để phát hiện tế bào ung thư ở giai đoạn đầu. Năm 2014, Li et 

al. đề xuất một ý tưởng mới để phát hiện tế bào sinh ung thư trên DNA 

đích trên μPAD trong ống nghiệm. Họ đã phát triển một điện cực làm việc 



Au-giấy xốp (Au-PWE) kết hợp độ xốp của giấy và độ dẫn điện cao của 

các hạt Au-nano. Cảm biến DNA cho thấy độ đặc hiệu cao và cũng có Giới 

hạn phát hiện (LOD) thấp tới 8,5 × 10-18 M. 

Trong số nhiều kháng nguyên được tìm thấy trong máu, kháng nguyên 

Carcinoembryonic (CEA) có thể được sử dụng làm dấu ấn sinh học ung 

thư, là một dấu hiệu khối u được sử dụng rộng rãi nhất trong chẩn đoán 

lâm sàng ung thư đại trực tràng, dạ dày, tuyến tụy và cổ tử cung. Mức CEA 

tương ứng trực tiếp với giai đoạn của khối u, kết quả điều trị và tiên 

lượng. Vào năm 2016, Wang và cộng sự đã phát triển một cảm biến miễn 

dịch điện hóa dựa trên giấy không có nhãn có độ nhạy cao sử dụng một 

điện cực làm việc in trên màn hình (SPWE) được sửa đổi bằng graphene 

nanocomposite để phát hiện CEA. Nó cho thấy hiệu quả cao và độ nhạy 

cao đối với các mẫu nó được thử nghiệm. Do đó, nó có thể cung cấp chẩn 

đoán Point-Of-Care nhạy cảm, chi phí thấp. Tuy nhiên, vào năm 2017, Fan 

và cộng sự đã chứng minh việc phát hiện Enolase đặc hiệu cho Neuron 

(NSE), một dấu hiệu khối u cần thiết để theo dõi hiệu quả và đánh giá tiên 

lượng và chẩn đoán ung thư phổi tế bào nhỏ bằng cách sử dụng POCT 

không dây (Point-Of-Care-and- Kiểm tra) thiết bị bao gồm hệ thống đo dựa 

trên μPAD. Kết quả phát hiện của NSE có thể so sánh với kết quả đo được 

bằng máy trạm điện hóa thương mại. Do đó, dữ liệu được tạo ra được 

truyền tới điện thoại thông minh bằng Bluetooth và hiển thị trong thời gian 

thực. Một lần nữa vào năm 2018, Draz et al. đã phát triển một vi mạch lai 

giữa giấy-nhựa (PPMC) cho thiết bị chẩn đoán điểm chăm sóc (POC) linh 

hoạt và hiệu suất cao, được thử nghiệm để phát hiện alpha-fetoprotein 

(AFP) và CEA là dấu ấn sinh học của ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) 

và ung thư đại trực tràng (CRC), tương ứng. Vi mạch bao gồm các đế lai 

ba lớp làm từ nền giấy xenlulo, được ghép với một tấm nhựa trong suốt sử 



dụng chất kết dính hai mặt. Quá trình chế tạo vi mạch kéo dài <1h và tận 

dụng được những ưu điểm của việc lắp ráp từng lớp. PPMC có các điện 

cực được in trong giấy xenlulo, có độ phân giải tín hiệu tốt hơn so với giao 

thức phổ biến của các điện cực in màn hình trên bề mặt chip. Kết quả cho 

thấy mối tương quan tốt giữa giá trị kỳ vọng và giá trị đo được với sai số tối 

đa <7%. 

 


