
Hình xăm công nghệ cao làm thiết bị 
theo dõi sức khỏe 

Hình xăm Dermal Abyss là một phát minh mới hấp dẫn sử dụng cảm biến 

sinh học để phát hiện các quá trình của cơ thể, từ sự cân bằng hóa học 

trong máu của bạn đến mức độ bức xạ. Hình xăm này có thể thay thế điện 

cơ và có thể được sử dụng để theo dõi trạng thái cảm xúc của bạn. Mực 

này thay đổi màu sắc dựa trên nồng độ hóa chất và chất lỏng trong cơ thể 

bạn. Nếu hình xăm được phát triển theo hướng công nghệ cao, nó có thể 

thay thế kỹ thuật điện cơ. 

 

Hình xăm công nghệ nano bản đồ cảm xúc 
Các nhà khoa học tại Đại học Tel Aviv đã phát triển một hình xăm điện tử 

có thể đo nét mặt và theo dõi các tín hiệu sinh trắc học trong nhiều giờ. 

Bằng cách lập bản đồ các biểu hiện trên khuôn mặt và các dữ liệu sinh trắc 

học khác, hình xăm có thể được sử dụng như một thiết bị theo dõi sức 

khỏe. Thiết bị có thể giúp các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe hiểu được lý do tại sao bệnh nhân có những cảm xúc nhất định 

và cũng có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe của chính 

họ. Công nghệ này sẽ không yêu cầu kim tiêm đau đớn hoặc thiết bị phức 

tạp để theo dõi trạng thái cảm xúc. 

Các nhà nghiên cứu tại MIT cũng đang nghiên cứu các hình xăm kỹ thuật 

số có thể theo dõi lượng rượu và sự bài tiết mồ hôi. Hình xăm nguyên mẫu 

tương tự như một bàn di chuột và giao tiếp với thiết bị thông qua Giao tiếp 

trường gần. Công nghệ này dựa trên một con chip được kết nối với một 

cuộn dây và thiết kế của hình xăm được tùy chỉnh để phù hợp với cuộn 

dây. Ý tưởng là làm cho hình xăm giống như một món đồ trang sức, trong 

khi vẫn đủ chức năng để theo dõi các hoạt động liên quan đến da. 



Các cảm biến vẫn chưa thể đo mức đường huyết. Trung tâm thiết bị cảm 

biến đeo được đang phát triển một thiết bị đo mức đường huyết trong thời 

gian thực. Cuối cùng, thiết bị sẽ có khả năng Bluetooth và lưu trữ dữ liệu 

trên đám mây. Khi nó đã sẵn sàng, các nhà nghiên cứu có kế hoạch thử 

nghiệm khái niệm này ở người. Và nếu khái niệm này hoạt động, nó có thể 

được sử dụng để theo dõi các cảm xúc khác, chẳng hạn như trầm cảm 

hoặc lo lắng. 

Hình xăm Dermal Abyss sử dụng cảm biến sinh học 
để phát hiện các quá trình trong cơ thể 

Mực của hình xăm thay đổi màu sắc dựa trên độ pH và nồng độ natri. Mực 

chống tia cực tím của hình xăm có màu xanh lục trong một số điều kiện 

nhất định. Bởi vì hình xăm không sử dụng pin, nó sẽ tồn tại trên cơ thể 

trong nhiều năm và có thể dễ dàng xóa bỏ. Cảm biến sinh học của hình 

xăm phát hiện sức khỏe của một người và một ngày nào đó có thể giúp 

những người cần theo dõi chế độ ăn uống và tập thể dục của họ. 

Trong khi đó, dự án vẫn chưa đến giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và vẫn 

còn nhiều chi tiết cần giải quyết trước khi công nghệ này sẵn sàng ra mắt 

công chúng. Một trong những vấn đề lớn nhất vẫn là làm thế nào để thiết 

kế hình xăm. Mực có thể tan theo thời gian khỏi da sống, có nghĩa là nó có 

thể không phải là giải pháp lâu dài. Nó cũng có thể cần một thử nghiệm 

lâm sàng trên người. 

Một dự án đang được phát triển bởi các nhà nghiên cứu từ MIT và Trường 

Y Harvard, được gọi là Dermal Abyss, hy vọng sẽ cách mạng hóa cách 

thức hoạt động của hình xăm. Với cảm biến sinh học được nhúng vào mực 

của hình xăm, hình xăm Dermal Abyss có thể theo dõi những thay đổi về 

lượng đường trong máu của một người trong thời gian thực. Nó thậm chí 

có thể giúp bệnh nhân tiểu đường theo dõi lượng đường trong máu của họ 

hàng ngày chỉ với một hình xăm. 

Các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng có những lo ngại về đạo đức xung 

quanh việc sử dụng cảm biến sinh học trong hình xăm. Họ hy vọng sẽ khơi 

dậy cuộc tranh luận về tác động của công nghệ này và tác động của nó đối 



với cuộc sống của một người. Thế hệ tiếp theo của hình xăm với cảm biến 

sinh học có thể theo dõi các chất điện giải, nồng độ pH trong cơ thể và 

thậm chí cả chứng tăng huyết áp. Vì vậy, nếu quan tâm đến công nghệ thú 

vị này, bạn nên tham khảo phun xăm Dermal Abyss ngay hôm nay nhé! 

Hình xăm Dermal Abyss có thể thay thế điện cơ 

Một loại hình xăm mới có thể thay thế điện cơ và theo dõi lượng đường, 

cho phép bệnh nhân tiểu đường kiểm tra lượng đường bằng cách kiểm tra 

hình xăm Dermal Abyss của họ. Hình xăm được gắn các cảm biến sinh 

học, đo nồng độ glucose, natri và huỳnh quang trong cơ thể. Khi các cảm 

biến sinh học đo các loại glucose khác nhau, chúng sẽ thay đổi màu sắc 

tùy thuộc vào mức độ của chúng. Các nhà khoa học đã phát triển một 

nguyên mẫu bằng chứng về khái niệm và đã xăm nó lên da heo. 

Hình xăm Dermal Abyss tạo ra khả năng tiếp cận trực tiếp đến các khoang 

cơ thể và phản ánh các quá trình trao đổi chất bên trong ở dạng dễ nhận 

biết. Hình xăm có thể được sử dụng để theo dõi liên tục, chẩn đoán y tế và 

tự định lượng. Sử dụng cảm biến sinh học trong một thiết bị đeo được, 

hình xăm cũng có thể hoạt động như một bản ghi sức khỏe kỹ thuật số. Dữ 

liệu này có thể được phân tích và giải mã bởi những người dùng khác 

hoặc những người xem hình xăm, chẳng hạn như một ứng dụng di động. 

Các nhà nghiên cứu từ MIT và Trường Y Harvard đã phát triển một bộ cảm 

biến sinh học có thể cấy ghép sử dụng bề mặt của cơ thể như một màn 

hình tương tác. Hình xăm có chứa các cảm biến sinh học phản ứng với 

các biến thể của dấu ấn sinh học trong chất lỏng kẽ, như natri, glucose và 

pH. Kết quả có thể là một thiết bị theo dõi sức khỏe có thể được đeo bởi 

bất kỳ người nào, kể cả những người có thể gặp khó khăn khi cởi bỏ quần 

áo của họ. 

Mực xăm công nghệ nano thay đổi màu sắc dựa trên 
nồng độ hóa chất và chất lỏng trong cơ thể 

Một nhóm các nhà sinh vật học đã tạo ra một loại mực xăm mới có thể 

thay đổi màu sắc dựa trên nồng độ hóa chất và chất lỏng bên trong cơ thể. 

Nó chứa một cảm biến pH và được sử dụng như một hình xăm vĩnh viễn. 



Nó có thể phát hiện các khối u bằng cách thay đổi màu sắc của chúng dựa 

trên nồng độ canxi trong máu và các chỉ số sức khỏe khác. Khi các mức độ 

này tăng cao, một vùng tối sẽ hình thành trên da, cảnh báo các nhà nghiên 

cứu về một vấn đề có thể xảy ra. Các sắc tố trong hình xăm này sẽ làm ố 

lớp hạ bì, là lớp da thứ hai của cơ thể. 

Công nghệ này cũng có thể sử dụng một cảm biến được tiêm vào da để 

phát hiện mức đường huyết, tiếp xúc với tia UV và nhiệt độ cơ thể. Trong 

tương lai gần, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tạo ra những hình xăm với 

các dấu ấn sinh học thay đổi màu sắc theo các mức độ này. Tuy nhiên, 

cần phải thử nghiệm thêm trước khi công nghệ này có thể được sử dụng 

trên người. Các nhà khoa học tại Đại học Kỹ thuật Munich đã phát triển 

một loại mực xăm công nghệ nano có thể thay đổi màu sắc dựa trên nồng 

độ của các dấu ấn sinh học khác nhau trong cơ thể. 

Trong khi phần lớn mực được làm từ các hạt siêu nhỏ, các hạt nano đặc 

biệt hữu ích vì chúng có thể rất nhỏ và có thể dễ dàng lọc qua màng. Các 

hạt cũng dễ dàng vận chuyển trong máu và có thể xâm nhập vào các tế 

bào mô. Do đó, chúng có thể gây ra căng thẳng oxy hóa hoặc viêm. Các 

hạt đen carbon có kích thước 15-300 nm, và chúng nhanh chóng tạo thành 

các khối kết tụ có kích thước hàng trăm mm. 

Hình xăm thông minh theo dõi huyết áp 

Cảm biến mực có thể phát hiện mức đường huyết, nhiệt độ cơ thể và tiếp 

xúc với tia cực tím. Các nhà khoa học hiện đang phát triển hình xăm công 

nghệ nano thông minh để phát hiện những điều này và cảnh báo bệnh 

nhân về huyết áp thấp. Các cảm biến khác có thể đo huyết áp và có thể 

phát hiện mức độ pH của cơ thể, một triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu 

đường được kiểm soát kém. Một trong những công nghệ như vậy đang 

được phát triển bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Colorado Boulder. 

Ngoài huyết áp, nó có thể phát hiện xem kem chống nắng đã được bôi 

đúng cách hay chưa. 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng cảm biến đo tốc độ sóng xung và cản trở 

sinh học để đo mức huyết áp của 7 tình nguyện viên. Sau đó, họ sử dụng 

một thuật toán có tên AdaBoost để dự đoán mức huyết áp. Để kiểm tra 



công nghệ của họ, các nhà nghiên cứu đã tuyển dụng bảy tình nguyện viên 

và cấy các cảm biến vào các động mạch hướng tâm của họ. Sau đó, các 

tình nguyện viên được yêu cầu thực hiện các hoạt động khác nhau được 

biết là có thể thay đổi huyết áp. Các nhà nghiên cứu cũng đo huyết áp 

tham chiếu bằng cách sử dụng băng quấn huyết áp cấp y tế. 

Các nhà nghiên cứu cũng phát triển một cảm biến graphene có thể theo 

dõi huyết áp trong hàng trăm phút liên tục. Họ hy vọng sẽ phát triển công 

nghệ này thành một hình xăm điện tử có thể theo dõi huyết áp mà không 

cần đến còng. Các ứng dụng khác của công nghệ này là đo hoạt động cơ 

ở những bệnh nhân bị thoái hóa thần kinh, huyết áp khi ngủ và các dấu 

hiệu quan trọng khác. Công nghệ này sẽ là "chén thánh" của việc chăm 

sóc sức khỏe, vì nó sẽ loại bỏ sự cần thiết của còng. 

Mực xăm thông minh làm bằng kim loại lỏng và ống 
nano carbon có chức năng như điện cực sinh học 

Các nhà nghiên cứu tại MIT và Harvard đã phát triển một loại mực có thể 

thay đổi màu sắc dựa trên sức khỏe của bệnh nhân. Mực có thể được sử 

dụng để cảnh báo vận động viên khi họ bị mất nước hoặc bệnh nhân tiểu 

đường khi lượng đường trong máu của họ cao. Các loại mực nhạy cảm 

sinh học có thể được sử dụng kết hợp với nghệ thuật xăm truyền thống để 

giúp vượt qua một số thách thức liên quan đến các thiết bị giám sát y sinh 

hiện có. 

Theo một nghiên cứu mới, Dermal Abyss thay đổi màu sắc tùy thuộc vào 

hóa học của chất lỏng kẽ, hoạt động như một chất thay thế cho các thành 

phần máu. Để phản ứng với các dấu ấn sinh học, loại mực này thay đổi 

màu sắc từ xanh lục sang nâu dưới ánh sáng xanh lam. Khi nồng độ 

glucose trong máu tăng lên, màu sắc trở nên đậm hơn. Tương tự như vậy, 

nồng độ natri tăng lên khi bệnh nhân bị mất nước, trong khi màu sắc của 

hình xăm sẽ thay đổi dưới ánh sáng xanh. 

Cho đến nay, cách tiếp cận phổ biến nhất để phát triển điện cực sinh học 

cho cảm biến sinh học là sử dụng các thiết bị điện tử không thu nhỏ. Tuy 

nhiên, kỹ thuật này có một số nhược điểm, bao gồm khả năng chống biến 

dạng thấp. Mặt khác, vật liệu dẻo có nhiều khả năng có các đặc tính cơ 



học cao hơn. Nếu kỹ thuật này được thực hiện thành công, nó sẽ trở thành 

một phương pháp phổ biến trong thiết kế hình xăm. 

Dự án nhằm thu hút các nhà khoa học và nghệ sĩ với ứng dụng tiềm năng 

của nó trong việc chăm sóc sức khỏe. Vì nó là vĩnh viễn và tương đối 

không xâm lấn, hình xăm thông minh có thể có nhiều lợi thế hơn so với các 

giải pháp dựa trên cấy ghép. Nó cũng sẽ có thể cho các nghệ sĩ xăm hình 

hiển thị thông tin sức khỏe. Với những chất liệu phù hợp, những hình xăm 

thông minh có thể trở thành một khả năng thực sự cho tương lai. 


