Xét nghiệm ung thư với thao tác rất đơn giản. Ảnh: Toshiba Corp.

Ngay 25/11/2019, Tâp oan công nghê Nhât Ban Toshiba thông bao va sáng ch ra thit b có th phát
hin ra 13 loi ung th chính xác n 99% ch t 1 git máu.
Toshiba a co môt d an phôi hp vi Trung tâm nghiên cu ung th Quc gia và i hc Y Tokyo, cuôi cung a
cho ra san phâm thiêt bi xet nghiêm ung th chi t môt giot mau. Phng phap nay giúp phát hin ung th
sm và iu tr cho bnh nhân t giai on u.
ang chu y, Toshiba khng inh vi chi 1 giot mau, thiêt bi co thê phat hiên ra cac ung th d dày, thc
qun, phi, gan, ng mt, ty, rut, bung trng, tuyn tin lit, bàng quang, ung th vú cng nh sarcoma và
glioma.
ai truyên hinh NHK a tin, phng pháp phát hin ung th ca thit b này là xác nh chng loi và nng phân t
microRNA tit ra t các t bào ung th có trong máu.
Có khong 2.500 loi microRNA. Do s lng mt s microRNA c to ra trong các t bào ung th khác vi nhng
gì c to ra trong các t bào khe mnh, các nhà nghiên cu ã hy vng phat hiên ra s khác bit co thê sàng
lc ung th.
Các sàng lc ung th hin ti nh chn oán và kim tra bng tia X, máy ni soi êu ph thuc vào các phán oán
trc quan, iu này gây khó khn cho vic phát hin các khi u nh và ung th giai on 0.
Viêc ap dung phng phap mi cung cho phep tiêt kiêm thi gian va chi phi hn vì không cn phi thc hin
mt loat xét nghim khác cho nhiêu loi ung th khác nhau.
Phng phap phat hiên ung th ma Toshiba s dung không phai mi. Trc o, Tâp oan công nghê Toray
cung a s dung phng phap nay cho thiêt bi xet nghiêm ung th cua minh.
Tuy nhiên, theo ông Koji Hashimoto, ngi ng u trung tâm nghiên cu ca Toshiba nói: "So vi các công

ty khác, thit b ca chúng tôi có th phát hin ung th vi chính xác cao, tit kim thi gian và chi phí".

Thiết bị xét nghiệm ung thư mới của Toshiba. Ảnh: Toshiba Corp.

D kin, Toshiba s phát trin mt con chip và thit b nh có th a ra kt qu trong vòng cha y 2 gi và giá c cho
mi ln xét nghim ch di 2.000 Yên (khong 4,2 triu ng).
Toshiba cho biêt, bc tiêp theo cua thiêt bi xet nghiêm ung th nay la duy tri ô chinh xac cua may xet
nghiêm - hiên nay a at 99%. ê lam c iêu o, Toshiba cân nhiêu mâu vât hn.
Bên canh vai tro c biêt trong phat hiên ung th sm, thiêt bi mi cua Toshiba cung co thê c s dung
trong kiêm tra sc khoe thông thng.
Toshiba ang hng vao linh vc y tê. Trong chin lc kinh doanh 5 nm ti, bt u t tháng 4 nm nay, Toshiba
coi nghiên cu y hc, trong ó có phân tích h gen và chn oán t bào, là nhng lnh vc phát trin ch o, bên
cnh các gii pháp công ngh s, pin và t ng hóa s dng trí tu nhân to.
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