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TIN TỨC SỰ KIỆN 

NASA đầu tư công nghệ vào ngành học vũ trụ tại Việt Nam 

 
Giáo sư Margaret Leinen, nhà Hải dương học và Cổ khí hậu học hàng đầu phát biểu 

khai mạc sự kiện. Ảnh: L.S 

(Báo Tin tức) Từ 7-16/5/2018, Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ NASA chính 

thức triển khai dự án Tình hình sử dụng đất, thay đổi và tác động ở Việt Nam, 

Campuchia và Lào bằng hội thảo khoa học quốc tế và chương trình công tác thực 

địa được phối hợp thực hiện cùng Đại học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). 

Dự án Tình hình sử dụng đất, thay đổi và tác động ở Việt Nam, Campuchia và Lào 

được tổ chức từ sáng kiến của các nhà khoa học NASA sẽ kéo dài từ nay đến tháng 

5/2021.  

Mục tiêu khoa học của nghiên cứu này là lập tài liệu định lượng về hiện trạng và tỷ lệ 

thay đổi độ che phủ và sử dụng đất và lập bản đồ về những thay đổi này liên quan đến 

chuyển đổi dân số và nhân khẩu học ở các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, 

Campuchia và Lào. Theo đó, NASA cho phép các nhà khoa học sử dụng kho dữ liệu 

từ các vệ tinh viễn thám của mình để tìm hiểu, đánh giá tình hình sử dụng đất, thay đổi 

và tác động trong khu vực. Trong đó, đáng chú ý nhất là nguồn dữ liệu lớn (Big Data) 

kể trên và những nghiên cứu, tư vấn của các nhà khoa học tham gia dự án sẽ được sử 

dụng cho các công tác nghiên cứu, đào tạo các chuyên ngành khoa học vũ trụ còn đang 

non trẻ tại Việt Nam. 

Là người xây dựng nên dự án, Giáo sư Sơn Văn Nghiêm, nhà nghiên cứu cấp cao của 

Phòng nghiên cứu Chuyển động phản lực (Jet Propulsion Laboratory) của NASA tại 

Học viện kỹ thuật California (California Institute of Technology) cho biết từ năm 

2016, NASA đã họp ở TP Hồ Chí Minh để phát triển chương trình hợp tác khoa học 

giữa Việt Nam và cơ quan hàng không NASA.  

“Các khảo sát từ công nghệ viễn thám cũng có thể nhìn thấy nơi nào bị hạn hán, cây 

cối bị khô cằn có nguy cơ gây cháy rừng; có thể đo lưu lượng các dòng sông như sông 

Mê Kông... Các hiện tượng môi trường như vậy với các dữ liệu từ vệ tinh viễn thám, 

chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ các vùng ở Việt Nam chứ không chỉ một phần từ đó 

có những đánh giá, ứng phó phù hợp” - GS. Sơn Văn Nghiêm cho biết. “Về công tác 

đào tạo, dự án với sự tham dự của các giáo sư quốc tế sẽ hỗ trợ đào tạo các cấp từ 



tiến sĩ trở xuống. Các em sẽ được sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất để ứng dụng 

học tập khảo sát môi trường, quan sát từ vệ tinh xuống mọi vùng đất, có cái nhìn bao 

quát nên các em sẽ học tập được rất nhiều từ vấn đề này” - GS. Sơn Văn Nghiêm chia 

sẻ thêm. 

Coi dự án Tình hình sử dụng đất, thay đổi và tác động ở Việt Nam, Campuchia và Lào 

là cơ hội lớn được tận dụng các công nghệ, dữ liệu của NASA và hợp tác của các nhà 

khoa học đầu ngành, PGS.TS Phạm Quang Tuấn, Trưởng khoa Địa lý, Đại học Tự 

nhiên (ĐHQGHN) cho biết: “Trong nhiều n m chúng tôi đ  tập trung vào nghiên cứu 

các ứng dụng của công nghệ vũ trụ, công nghệ viễn thám để giải quyết một số vấn đề 

trong lĩnh vực quản lý đất, tài nguyên môi trường; và đặc biệt ứng phó, giảm thiểu tai 

biến thiên nhiên”. 

Hợp tác với các nhà khoa học NASA sẽ giúp các nhà khoa học trong nước tiếp cận 

công nghệ hiện đại trong công nghệ vũ trụ, viễn thám. Từ đây, các nhà khoa học Việt 

Nam sẽ có cơ hội tiếp cận công nghệ mới để giải các bài toán trong quản lý phát triển 

đô thị, giải quyết các bài toán những vấn đề sử dụng đất của Việt Nam, ứng phó trong 

giảm thiểu tai biến thiên nhiên. 

. 

  



Cách mạng 4.0 - “cuộc chiến” việc làm giữa máy móc và con người? 

 

Cánh tay robot trong hệ thống sản xuất tại nhà máy Công ty Juki 

(Theo báo Sài Gòn giải phóng) Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra, dự báo đem lại 

những cơ hội việc làm có năng suất cao hơn, đồng thời kèm theo thách thức về 

nguy cơ mất việc làm, nhất là trong những ngành nghề, việc làm giản đơn. “Cuộc 

chiến” việc làm giữa máy móc và con người ra sao? 

Doanh nghiệp chủ động, công nhân thờ ơ 

Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (36 tuổi, quê Sóc Trăng), là công nhân may tại Khu chế 

xuất Tân Thuận (quận 7, TPHCM). Hơn 15 năm làm công nhân, chị chỉ biết mỗi ngày 

lên công ty “ôm” chiếc máy may làm việc, chiều về nhà trọ lo cơm nước và chăm sóc 

các con. 

Hỏi về việc học tập nâng cao tay nghề, trình độ, chị lắc đầu, bảo vì công việc của chị 

cũng chỉ có may theo công đoạn nên trước đến giờ không nghĩ đến học tập thêm gì cả. 

“Mà tôi cũng không có thời gian đi học. Từ sáng sớm phải vào nhà máy, có hôm tăng 

ca đến 9 giờ tối, mệt nhừ! Ngày nào không tăng ca thì cũng lo chạy về đón con, đâu 

còn thời gian và sức để đi học”, chị Hiền chia sẻ. 

Đó cũng là lý do chung của nhiều công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp 

trên địa bàn TPHCM. Nói về viễn cảnh bị đào thải khi không có trình độ - nếu các ứng 

dụng khoa học công nghệ 4.0 được áp dụng, anh Phạm Hồng Tài, công nhân một công 

ty giày da tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, bảo: “Tôi lớn tuổi rồi, học hành gì nữa. Tôi 

có nghe nói đến công nghiệp 4.0 gì đó, nhưng đến lúc công ty có máy móc hiện đại, 

chắc tôi cũng đến tuổi nghỉ làm”. Khi trả lời như vậy, anh Tài chỉ mới 35 tuổi.  

Dù nhiều công nhân vẫn còn thờ ơ với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng tại 

nhiều doanh nghiệp (DN), sự chuẩn bị, đầu tư công nghệ đã được thực hiện. 

http://image.sggp.org.vn/w1200/Uploaded/2018/bsugpivp/2018_05_22/sggp40_rhpw.jpg


Theo ông Nguyễn Ngọc An, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc 

Sản (Vissan), để đón đầu làn sóng công nghệ này, công ty đã lên kế hoạch đầu tư hệ 

thống nhà máy sản xuất mới có quy trình khép kín, tự động hóa, với chi phí hàng ngàn 

tỷ đồng. 

Còn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Limo (huyện Hóc Môn), thời gian gần đây đã có sự 

đầu tư mạnh về con người, máy móc, thiết bị, hạ tầng, đội ngũ IT. Ông Huỳnh Tấn 

Lộc, Tổng Giám đốc công ty, cho biết công nghệ giúp công ty có sự hỗ trợ nhanh 

chóng từ nhà cung cấp đến nhà xưởng và kết nối với khách hàng mọi lúc mọi nơi. 

Qua đó giúp khách hàng nhìn thấy sản phẩm từ lúc lên ý tưởng, chọn nguyên vật liệu, 

đến kiểu dáng, linh kiện. Việc làm này giúp công ty và cả khách hàng tiết kiệm thời 

gian và chi phí.  

Phụ thuộc vào sự chuẩn bị của mỗi người 

TS Lê Kim Dung, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐTB-XH), đánh giá cách mạng 

công nghiệp 4.0 tác động rất lớn đến thị trường lao động về 3 yếu tố: số lượng việc 

làm, chất lượng việc làm, kết nối cung cầu. 

Ở mặt tích cực, với sự áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ 

thông tin, thị trường lao động gia tăng số lượng việc làm, đặc biệt là các việc làm cần 

lao động có kỹ năng. 

Các điều kiện lao động được cải thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng lao động, 

chất lượng việc làm. Trong kết nối cung cầu, các trung tâm dịch vụ việc làm với ứng 

dụng công nghệ mang lại tiện ích cho người lao động… 

Ở khía cạnh khác, những công việc đơn giản, dễ bị thay thế có thể biến mất. Nhiều tiên 

lượng đã chỉ ra, nhiều việc làm giản đơn trong các ngành thâm dụng lao động như dệt 

may, da giày… bị mất đi. 

Theo TS Lê Kim Dung, hiện nay cả nước chưa có nghiên cứu tổng thể về quy mô tác 

động của cách mạng công nghiệp 4.0 lên người lao động, dự báo số lượng người lao 

động bị ảnh hưởng. Một số tổ chức có dự báo khoảng 50% việc làm bị mất, tuy nhiên, 

theo bà Dung thì “những dự báo đó đôi khi vượt quá thực tế”. 

Cục trưởng Cục Việc làm phân tích, trong ngành dệt may, làm ra một sản phẩm, ví dụ 

làm cái váy, cần đến 78 động tác. Trong khi đó, máy móc chỉ có thể làm được 8 bước 

cơ bản, điều đó có nghĩa là vẫn sử dụng bàn tay, trí óc của con người là chủ yếu. 

Chưa kể, sử dụng máy móc có khi cũng đắt không kém con người, bởi DN phải xây 

dựng cả quy trình sử dụng máy móc, máy móc cũng phải thay thế và cần có người để 

thao tác. Chính các DN cũng cân nhắc kỹ lưỡng trong việc áp dụng máy móc như thế 

nào.  

Theo bà Lê Kim Dung, “cuộc chiến” việc làm giữa máy móc và con người phụ thuộc 

rất nhiều vào việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng 4.0 như thế nào. Quan trọng nhất là 

nhìn ra xu hướng để có sự chuẩn bị; nếu không có sự chuẩn bị thì sẽ bị thay thế, còn 

mức độ bị thay thế như thế nào phụ thuộc vào chính mỗi người lao động và cơ quan 

quản lý. 

Với người lao động, cần chuẩn bị đào tạo, tự đào tạo, trau dồi liên tục, không phải học 

tập suốt đời mà học tập suốt ngày để nâng cao trình độ. Cơ quan nhà nước cần chuẩn 



bị nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội, nhất là những ngành, nghề mới 

xuất hiện như lập trình robot, sản xuất robot, tự động hóa; công tác dự báo, thông tin 

thị trường lao động cập nhật liên tục. 

Đối với những người lao động yếu thế trong cuộc cách mạng 4.0, bà Dung cho hay sẽ 

nghiên cứu, xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích DN sử dụng lao động 

lớn tuổi, chính sách tạo việc làm cho người dễ bị tổn thương trong xã hội. 

Đồng thời, thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng tăng tư vấn, giới 

thiệu việc làm và đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động khi thất nghiệp để 

sớm quay trở lại thị trường lao động. Cùng với đó, hỗ trợ DN đào tạo, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. 

. 

.  

  



Phát động cuộc thi khởi nghiệp VietNam Startup Wheel năm 2018 

 

(Theo NASATI) Ngày 15/5/2018, cuộc thi khởi nghiệp VietNam Startup Wheel lần 

6 - năm 2018 đã được phát động với quy mô toàn quốc. 

Vietnam Startup Wheel 2018 được bảo trợ bởi Văn phòng đề án 844 thuộc Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TPHCM, Hội Sinh viên Việt 

Nam TPHCM và Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM. Ra đời từ năm 2013 với tên gọi 

Startup Wheel, đến nay đã trải qua được 5 mùa và đang bước vào năm thứ 6. Hàng 

năm cuộc thi thu hút gần 1.000 cá nhân, nhóm, doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Bà Trương Lý Hoàng Phi - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 

(BSSC), Trưởng ban tổ chức Cuộc thi, cho biết khác với những năm qua, cuộc thi năm 

nay đổi tên thành Vietnam Startup Wheel, và bắt đầu có sự tham gia bảo trợ của Bộ 

Khoa học và Công nghệ trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) của Chính phủ.  

Các cá nhân/nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà khoa học/nhà sáng chế 

đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam có ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ, công 

nghệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đều có thể đăng ký tham dự cuộc thi. Ngoài ra, các 

du học sinh/cựu du học sinh có ý tưởng/doanh nghiệp khởi nghiệp triển khai tại Việt 

Nam cũng có thể tham gia. 

Theo thể lệ cuộc thi, các doanh nghiệp khởi nghiệp phải có mô hình khởi nghiệp đã 

đăng ký kinh doanh và hoạt động dưới 5 năm; sản phẩm, dịch vụ đã tồn tại và có 

khách hàng sử dụng. Đối với cá nhân/nhóm khởi nghiệp thì cần có ý tưởng/sản 

phẩm/dịch vụ/công nghệ khởi nghiệp sáng tạo cụ thể và đang ở bất kỳ giai đoạn nào. 

Đối với nhà khoa học/nhà sáng chế cần có sản phẩm nghiên cứu khoa học khả thi, có 

tính ứng dụng cao và có khả năng thương mại hóa trên thị trường. 

Tham gia cuộc thi, các thí sinh sẽ có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt có giá trị lên đến 

200 triệu đồng; nhận đầu tư và các chính sách hỗ trợ nguồn vốn khởi nghiệp, tư vấn 

chiến lược cho phát triển dự án. Ngoài ra, các thí sinh còn được hỗ trợ thương mại hóa 

sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp; tăng khả năng tìm được đối tác, cộng sự cùng phát 

triển dự án; nhận được sự dẫn dắt từ các nhà cố vấn của cuộc thi, tìm kiếm những 



mentor phù hợp để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển; tham gia miễn phí các 

khóa đào tạo chuyên môn pháp lý, thương hiệu, thuyết phục nhà đầu tư trong khuôn 

khổ cuộc thi; được đào tạo chính thức về khởi nghiệp thông qua khóa huấn luyện Lãnh 

đạo khởi nghiệp;… 

Cuộc thi nhận hồ sơ đăng ký tham dự đến hết ngày 31/5/2018. Vòng chung kết, trao 

giải cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 8/2018.  

Theo bà Trương Lý Hoàng Phi, nhiều năm qua, cuộc thi là sân lớn nhất dành cho cộng 

đồng khởi nghiệp tại Việt Nam. Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc thi để đoạt giải mà 

đây còn là một bệ phóng đưa các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt chinh phục những 

mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển; trình diễn sản phẩm trước nhiều nhà 

đầu tư và có cơ hội thương mại hóa sản phẩm khởi nghiệp của mình. Tinh thần chính 

của cuộc thi là kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp cả nước, ươm mầm và định hướng, huy 

động sự hỗ trợ của các đối tác với các doanh nghiệp trẻ.  

Cơ cấu, giá trị giải thưởng: 

- 1 giải nhất (dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp): 200 triệu đồng 

- 1 giải nhất (dành cho cá nhân/nhóm khởi nghiệp): 150 triệu đồng 

- 1 giải nhì: 70 triệu đồng 

- 1 giải ba: 40 triệu đồng 

- 1 giải dự án sáng tạo nhất: 10 triệu đồng 

- Giải sinh viên khởi nghiệp xuất sắc nhất: 5 triệu đồng 

- Giải dự án được yêu thích nhất: 5 triệu đồng 

Ngoài ra, top 100 dự án vào vòng bán kết còn cơ cơ hội nhận được các giải thưởng phụ 

như Nữ sáng lập doanh nghiệp xuất sắc nhất, Sinh viên khởi nghiệp xuất sắc;… 

. 

 

  



KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Rêu thủy sinh có thể xử lý asen trong các thủy vực ô nhiễm 

 

Asen từ lâu đã được dùng để xử lý gỗ, nhưng vào năm 2014, lại bị cấm sử dụng 

trong các sản phẩm tiêu dùng do lo ngại về độc tính của nó. Giờ đây, các nhà 

nghiên cứu tại trường Đại học Stockholm đã tìm ra một loại rêu có khả năng xử 

lý nhanh chất thải nguy hại này. Chỉ trong 1 giờ lọc nước, nồng độ asen thấp đến 

mức nước có thể an toàn để uống. 

Arifin Sandhi, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: “Thử nghiệm của chúng tôi chứng 

minh rêu thủy sinh có công suất khử asen rất cao. Mất chưa đến hơn 1 giờ để loại bỏ 

80% asen khỏi thùng chứa nước. Kết quả là nước có mức asen thấp không gây hại cho 

con người”. 

Rêu lọc nước bằng cách hấp phụ nhanh asen từ nước. Phát hiện nghiên cứu dễ dàng 

mở ra một phương pháp lọc nước thân thiện với sinh thái. Từ đó, có thể trồng rêu 

trong các dòng suối và thủy vực có nồng độ asen cao để loại bỏ nguyên tố này. 

PGS. Maria Greger, trưởng nhóm nghiên cứu cho rằng: “Chúng tôi hy vọng hệ thống 

đất ngập nước dựa vào thực vật mà chúng tôi đang phát triển, sẽ giải quyết được vấn 

đề asen trong các khu vực khai khoáng ở miền Bắc Thụy Điển”. 

Asen tìm đường xuống lòng đất và các thủy vực một cách tự nhiên, nhưng qua ngành 

công nghiệp hiện nay thì hầu hết là từ quy trình khai khoảng. Khi nước ô nhiễm asen 

được sử dụng để tưới cây trồng, nó được hấp thụ bởi thực vật và cuối cùng nhiễm vào 

chuỗi thức ăn. Ở Thụy Điển, lúa mì, rau củ, rau lá và các loại cây trồng khác cũng chịu 

tình cảnh này. Ở nhiều nơi, lúa thường được xét nghiệm dương tính với asen. Tình 

trạng ngộ độc asen diễn ra phổ biến ở một số nước, ví dụ, ước tính 57 triệu người dân 

ở lưu vực Bengal uống nước ngầm có nồng độ asen cao hơn tiêu chuẩn của Tổ chức Y 

tế thế giới. Ở Hoa Kỳ, asen được phát hiện trong nước ngầm ở miền Tây Nam, nhiều 

nơi ở New England, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Dakota và nhiều địa điểm được 

biết đến có nồng độ asen trong nước ngầm cao. 

PGS. Maria Greger cho rằng: “Lượng asen mà chúng ta tiêu thụ cuối cùng phụ thuộc 

vào lượng thực phẩm này mà chúng ta  n, cũng như cách và nơi họ trồng chúng. Mục 



tiêu của chúng tôi là các hệ thống đất ngập nước dựa vào thực vật mà chúng tôi đang 

phát triển, sẽ lọc asen trước khi sử dụng nước làm nước uống và nước tưới. Như vậy, 

asen sẽ không nhiễm vào thực phẩm”. 

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Environmental Pollution. 

N.T.T (NASATI), theo https://www.treehugger.com/clean-water/miracle-moss-

removes-arsenic-drinking-water.html, 

 

  



Màng mỏng biến đổi nhiệt từ thiết bị điện tử thành năng lượng 

 

Gần 70% năng lượng sản sinh mỗi năm ở Hoa Kỳ bị thải loại dưới dạng nhiệt. 

Phần lớn lượng nhiệt thải này đều ở mức dưới 100 độ C và phát ra từ nhiều 

nguồn như máy tính, xe hơi hoặc các quy trình công nghiệp lớn. Nhưng giờ đây, 

các kỹ sư tại trường Đại học California đã chế tạo được hệ thống màng mỏng sử 

dụng các nguồn nhiệt thải này để sản xuất năng lượng ở mức chưa từng có. 

Hệ thống màng mỏng sử dụng quy trình chuyển đổi năng lượng hỏa điện (pyroelectric) 

mà nghiên cứu mới đã chứng minh rất phù hợp để khai thác các nguồn cung cấp năng 

lượng nhiệt thải dưới 100 độ C hay còn gọi là nhiệt thải chất lượng thấp. Quy trình 

chuyển đổi năng lượng hỏa điện giống như nhiều hệ thống biến đổi nhiệt thành năng 

lượng, hoạt động tốt nhất nhờ sử dụng các chu kỳ nhiệt động học, giống như phương 

thức hoạt động của động cơ ô tô. Nhưng khác động cơ ô tô, quá trình chuyển đổi năng 

lượng hỏa điện có thể được thực hiện hoàn toàn ở trạng thái rắn mà không cần các chi 

tiết động vì nó biến đổi nhiệt thải thành điện. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy công nghệ màng mỏng quy mô rất nhỏ này đặc biệt phù 

hợp cho việc lắp đặt và khai thác nhiệt thải từ các thiết bị điện tử tốc độ cao và cũng có 

phạm vi ứng dụng rộng rãi. Đối với các nguồn nhiệt đang thay đổi, nghiên cứu cho 

thấy màng mỏng có thể biến đổi nhiệt thải thành năng lượng hữu ích có mật độ năng 

lượng, mật độ công suất và hiệu quả cao hơn so với các phương thức chuyển đổi năng 

lượng hỏa điện. 

Lane Martin, phó giáo sư khoa học vật liệu và kỹ thuật cho biết: “Chúng tôi biết rằng 

chúng ta cần có các nguồn n ng lượng mới, nhưng cũng cần sử dụng hiệu quả nguồn 

n ng lượng đ  có. Các màng mỏng này có thể giúp sản xuất nhiều n ng lượng hơn so 

với những gì chúng tôi đang làm hiện nay từ mọi nguồn n ng lượng”. 

Hiệu ứng hỏa điện đã được biết đến từ lâu, nhưng việc xác định chính xác tính chất 

của những phiên bản màng mỏng của hệ thống hỏa điện vẫn gặp khó khăn. Nhóm 

nghiên cứu đã tổng hợp các phiên bản màng mỏng của vật liệu chỉ dày từ 50-100 nano 

mét và sau đó chế tạo thử nghiệm các cấu trúc của thiết bị hỏa điện dựa vào những 

màng này. Các cấu trúc đó cho phép các kỹ sư đo đồng thời cả nhiệt độ và dòng điện 

xuất hiện cũng như nhiệt nguồn để kiểm tra khả năng phát điện của thiết bị trên màng 

dày gần 100 nano mét. 



Nghiên cứu đề cập đến kỷ lục mới về mật độ năng lượng của quy trình chuyển đổi 

năng lượng hỏa điện (1,06 J/cm
3
), mật độ năng lượng (526W/cm

3
) và hiệu suất (19% 

hiệu suất Carnot, là đơn vị đo tiêu chuẩn cho hiệu suất của động cơ nhiệt). Bước tiếp 

theo, nhóm nghiên cứu sẽ tìm cách tăng tối đa hiệu quả của vật liệu màng mỏng cho 

các dòng nhiệt thải và nhiệt độ cụ thể.  

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2018-04-thin-electronics-

energy.html#jCp 

, 

  



Hy vọng tái chế enzyme tiêu thụ nhựa 

 

Các nhà nghiên cứu đã cải tiến loại enzyme tự nhiên có khả năng tiêu thụ một số 

loại nhựa ô nhiễm phổ biến nhất. 

PET, loại nhựa được sử dụng trong chai nước, phải mất hàng trăm năm để phân hủy 

trong môi trường. Enzyme được biến đổi có tên là PETase, có thể phân hủy vật liệu 

tương tự chỉ trong vài ngày. Loại enzyme này sẽ cách mạng hóa quy trình tái chế, cho 

phép tái sử dụng nhựa hiệu quả hơn. Mỗi năm, người tiêu dùng ở Anh sử dụng khoảng 

13 tỷ chai nhựa nhưng có đến hơn 3 tỷ chai không được tái chế. 

Vi khuẩn được phát hiện trong b i rác 

Enzyme được phát hiện đầu tiên tại Nhật Bản do vi khuẩn ăn nhựa PET sản sinh. Vi 

khuẩn Ideonella sakaiensis sử dụng nhựa làm nguồn năng lượng chính. Theo báo cáo 

của các nhà nghiên cứu vào năm 2016, họ đã phát hiện ra chủng khuẩn sống trong các 

trầm tích tại địa điểm tái chế chai nhựa ở thành phố cảng Sakai. 

John McGeehan, đồng tác giả nghiên cứu mới cho biết: “PET xuất hiện với khối lượng 

lớn trong 50 n m qua, nên thật ra đây không phải là khoảng thời gian quá dài cho vi 

khuẩn tiến hóa để có thể  n những thứ do con người tạo ra. Vi khuẩn phải tiến hóa 

hàng triệu n m mới  n được nhựa PET”. Khả năng ăn nhựa PET của vi khuẩn là khá 

bất ngờ và một nhóm các nhà khoa học quốc tế đang xác định cách enzyme PETase 

tiến hóa. 

Ăn nhựa 

Mô hình enzyme 3D có độ phân giải cao được tạo ra bằng cách sử dụng chùm tia X 

mạnh tại cơ sở nghiên cứu khoa học synchrotron quốc gia của Anh có tên là Diamond 

Light Source ở Oxfordshire. 

Khi tìm hiểu cấu trúc, các nhà khoa học nhấn mạnh có thể nâng cao hiệu quả của 

PETase bằng cách điều chỉnh một số dư lượng chất trên bề mặt. Enzyme tự nhiên vẫn 

chưa được tối ưu hóa hoàn toàn và có thể được điều chỉnh. PETase cũng đã được thử 

nghiệm trên nhựa PEF, chất thay thế PET có nguồn gốc thực vật được đề xuất cũng 

phân hủy chậm trong tự nhiên. GS. McGeehan cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ 

khi thực hiện thử nghiệm dó vì trên thực tế, nó hoạt động trên PEF hiệu quả hơn 

PET”. 

 



Đóng vòng lặp 

Polyester được sản xuất từ dầu mỏ theo quy trình công nghiệp và được sử dụng rộng 

rãi trong chai nhựa và quần áo. Các quy trình tái chế hiện nay có nghĩa là vật liệu 

polyester có chất lượng giảm sút theo đường xoắn ốc, làm mất đi một số tính chất mỗi 

khi vật liệu trải qua chu kỳ tái chế. Chai nhựa trở thành bông, tiếp đến là thảm, sau đó, 

chúng thường được đưa đến bãi chôn lấp. PETase đảo ngược quy trình sản xuất, đưa 

polyester thành các khối vật liệu sẵn sàng để tái sử dụng. 

GS. McGeehan cho biết: “Chúng có thể được sử dụng để sản xuất nhựa mà không cần 

dùng dầu mỏ. Do đó, về cơ bản chúng ta khép lại vòng lặp. Chúng tôi đ  có phương 

pháp tái chế phù hợp”. 

Phải mất vài năm nữa để triển khai sản xuất enzyme trên quy mô lớn. Enzyme này sẽ 

cần phân hủy PET nhanh hơn vài ngày thời gian hiện nay trước khi trở thành lựa chọn 

khả thi về mặt kinh tế cho triển vọng tái chế. Kết quả nghiên cứu bước đầu đánh dấu 

sự thay đổi trong hoạt động quản lý nhựa. 

N.P.D (NASATI), theo http://www.bbc.com/news/science-environment-43783631, 

  

  



Nghiên cứu xác nhận viêm nhiễm trong thời gian mang thai làm tăng nguy cơ 

mắc bệnh về não ở trẻ 

 

Viêm là một phần phản ứng thông thường của cơ thể với nhiễm trùng, căng 

thẳng mãn tính hoặc béo phì. Ở những người phụ nữ có thai, người ta cho rằng 

viêm ở mức độ nặng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tâm thần hoặc các vấn đề 

phát triển não ở trẻ. 

Một nghiên cứu mới đây của nhóm nghiên cứu tại OHSU ở Portland, Oregon, đã 

chứng minh được mối liên hệ giữa phụ nữ mang thai bị viêm nhiễm và những biến đổi 

hình thái cấu trúc tổ chức ở não trẻ sơ sinh. Các kết quả này, đã được công bố trên tạp 

chí Nature Neuroscience, hứa hẹn mở ra những hướng đi mới giúp tìm ra những 

phương pháp điều trị có hiệu quả và tiềm năng để biến đổi những tác động tiêu cực lên 

chức năng não bộ ở trẻ sơ sinh.  

Nhóm nghiên cứu, do Damien Fair, phó giáo sư, tiến sỹ về thần kinh học và tâm thần 

học thuộc Trường Đại học Y OHSU, và Claudia Buss, giáo sư tại Trường Đại học 

Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Đức, và là phó giáo sư tại Trường Đại 

học California Irvine đứng đầu, đã thu thập các mẫu máu của 84 bà bầu ở mỗi kỳ tam 

cá nguyệt. Các mẫu máu được đo nồng độ cytokine interleukin-6, hoặc IL-6, một dấu 

hiệu biểu hiện viêm đóng vai trò quyết định sự phát triển của não bào thai.  

Bốn tuần theo dõi sau sinh, nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá sơ đồ liên kết não của 

trẻ sơ sinh bằng phương pháp chụp ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI), và quét não. 

Khi được 2 tuổi, những đứa trẻ này cũng được kiểm tra hiệu suất trí nhớ làm việc, một 

kỹ năng then chốt giúp đạt thành tích học tập và nó thường bị mất đi khi trẻ bị mắc rối 

loạn về sức khỏe tâm thần.  

Các dữ liệu từ mẹ và con cho thấy rằng mức độ dấu hiệu viêm khác nhau liên quan 

trực tiếp đến khả năng giao tiếp não của trẻ sơ sinh, và sau đó là khả năng trí nhớ làm 

việc khi ở 2 tuổi. Dấu hiệu viêm có mức độ nặng trong thời kỳ mang thai sẽ có khuynh 

hướng làm giảm khả năng trí nhớ làm việc ở trẻ.  



“Điều này không có nghĩa là mỗi lần bị viêm sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực đến 

trẻ. Tuy nhiên, những phát hiện này cung cấp những hướng đi mới đối với các nhà 

nghiên cứu và nó có thể giúp các nhà cung cấp sản phẩm ch m sóc sức khoẻ suy nghĩ 

đến việc như thế nào và khi nào viêm nhiễm có thể ảnh hưởng đến sự phát triển học 

tập dài hạn và sức khoẻ tâm thần của trẻ”, Alice Graham, nghiên cứu sinh bậc sau tiến 

sỹ, khoa thần kinh học, Trường Y khoa OHSU, cho biết. 

Theo Graham, một khía cạnh nổi bật của nghiên cứu này là mô hình nghiên cứu mở 

rộng này có thể đánh giá chính xác thông tin đối với chứng viêm của người mẹ trong 

thời gian mang thai mà chỉ cần căn cứ chức năng não của trẻ sơ sinh. Mô hình này 

được tạo nên bằng ứng dụng các thiết bị thông minh nhân tạo được biết đến là các máy 

học, dựa trên các công cụ đánh giá sinh học được xác định trong nghiên cứu và có thể 

áp dụng cho các trường hợp khác. 

“Hiện chúng ta có thêm một cách tiếp cận mới đó là có thể sử dụng MRI quét n o trẻ 

sơ sinh để đánh giá chính xác tổng thể mức độ viêm của mẹ trong thời gian mang thai. 

Sáng kiến này có thể cung cấp một số thông tin về chức n ng ghi nhớ trong tương lai 

của đứa trẻ đó khoảng hai n m sau đó, là cơ hội để can thiệp lâm sàng sớm nếu cần”, 

Graham nói. 

Fair nghĩ rằng, trong tương lai nghiên cứu nên tập trung vào các yếu tố trước và sau 

khi sinh - chẳng như xã hội và môi trường - tác động đến những ảnh hưởng đến chức 

năng não và nhận thức của trẻ sơ sinh như thế nào.  

“C ng thẳng gia t ng và chế độ  n uống nghèo chất dinh dưỡng được xem là bình 

thường theo các tiêu chuẩn hiện nay, nhưng nó ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ viêm ở tất 

cả mọi người, không chỉ ở những bà mẹ tương lai. Điều quan trọng ở đây là ngoài việc 

hiểu được hệ thống miễn dịch và viêm nhiễm ảnh hưởng đến sự phát triển của n o sớm 

như thế nào, chúng ta cũng cần phải hiểu rõ những yếu tố thông thường nào góp phần 

làm t ng chứng viêm để chúng ta có thể nhắm mục tiêu đến các liệu pháp giúp giảm tỷ 

lệ viêm và những ảnh hưởng đến n o đang phát triển”, Fair cho biết.  

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2018-04-inflammation-

pregnancy-linked-baby-brain.html 

 

  



Các vi khuẩn đặc biệt trong ruột non rất quan trọng đối với việc hấp thụ chất béo 

 

Mặc dù phần lớn các nghiên cứu về vi sinh vật trong ruột tập trung vào vi khuẩn 

trong ruột già, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy chế độ ăn kiêng giàu calo có 

thể tạo ra nhiều loại vi khuẩn thúc đẩy sự tiêu hóa và hấp thu thực phẩm có hàm 

lượng chất béo cao. 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những vi khuẩn này có thể nhân lên trong vòng 24 

đến 48h trong ruột non để đáp ứng với việc tiêu thụ thực phẩm có hàm lượng chất béo 

cao. Các phát hiện này cho thấy những vi khuẩn đó có thể tạo điều kiện sản xuất và tiết 

các enzym tiêu hóa vào ruột non. 

Những enzyme tiêu hóa này phân hủy chất béo qua thức ăn, cho phép hấp thu nhanh 

các thực phẩm giàu calo. Đồng thời, các vi khuẩn tiết ra những hợp chất hoạt tính sinh 

học. Các hợp chất này kích thích các tế bào hấp thụ trong ruột và chuyển chất béo để 

hấp thu. Theo thời gian, sự hiện diện ổn định của các vi khuẩn này có thể dẫn đến tình 

trạng dinh dưỡng và béo phì. 

Tác giả nghiên cứu, Eugene B. Chang- Giáo sư tại Đại học Chicago - Hoa Kỳ, cho 

biết: "Những vi khuẩn này là một phần của chuỗi các sự kiện làm cho sự hấp thụ lipid 

trở nên hiệu quả hơn. Rất ít người tập trung vào vi sinh vật trong ruột non, nhưng đây 

là nơi hầu hết các vitamin và các vi chất dinh dưỡng khác được tiêu hóa và hấp thu. 

Nghiên cứu của chúng tôi là một trong những nghiên cứu đầu tiên chỉ ra rằng các vi 

khuẩn ruột non trực tiếp điều hòa sự tiêu hóa và sự hấp thu lipid. Điều này có thể có 

những ứng dụng lâm sàng đáng kể, đặc biệt là để phòng ngừa và điều trị bệnh béo phì 

và tim mạch”. 

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm trên những con chuột không có vi trùng, được nuôi 

trong các phòng riêng biệt và không chứa vi khuẩn đường ruột, và nhóm chuột "không 

có mầm bệnh cụ thể (SPF)", có nghĩa là khỏe nhưng có mang các vi khuẩn không gây 

bệnh thông thường. 

Những con chuột không có vi trùng, ngay cả khi ăn một chế độ ăn nhiều chất béo, 

không thể tiêu hóa hoặc hấp thụ các thực phẩm béo. Chúng không tăng cân. Thay vào 

đó, chúng đã tăng lipid trong phân. Và nhóm chuột SPF nhận được chế độ ăn nhiều 



chất béo đã tăng cân. Chế độ ăn uống này nhanh chóng làm tăng vi khuẩn trong ruột 

non, bao gồm các vi khuẩn từ họ Clostridiaceae và Peptostreptococcaceae. Một loại vi 

khuẩn của Clostridiaceae đã được tìm thấy đặc biệt ảnh hưởng đến sự hấp thụ chất 

béo. Sự phong phú của các vi khuẩn khác giảm ở chế độ ăn nhiều chất béo bao gồm 

Bifidobacteriacaea và Bacteriodacaea. Khi những con chuột không có vi trùng sau đó 

được đưa vào các vi khuẩn góp phần làm tiêu mỡ các chất béo, chúng nhanh chóng có 

khả năng hấp thụ lipid. 

Eugene B. Chang, nói thêm: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, chế độ  n nhiều chất 

béo có thể làm thay đổi sâu sắc sự hình thành vi khuẩn trong ruột non. Các loại vi 

khuẩn này sau đó có thể cho phép cơ thể tiêu hóa thức  n giàu chất béo và hấp thụ 

chất béo, thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến các cơ quan trong ruột như ruột non như 

tuyến tụy. Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển phương pháp 

chống béo phì”. 

Đ.T.V (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180411131639.htm, 

, 

 

 

 

  



KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu triển khai ghép thận từ người cho tim ngừng đập 

 

Ghép thận là phương pháp điều trị thay thế thận có hiệu quả nhất cho bệnh nhân 

suy thận mạn giai đoạn cuối vì mang lại chất lượng sống cao hơn so với thận 

nhân tạo và lọc màng bụng liên tục (CAPD). Hiện nay ghép thận đã trở thành 

một nhu cầu bức thiết trong y học, không những là biện pháp điều trị thay thế mà 

còn là điều trị cứu mạng. Muốn thực hiện ghép tạng cần phải có người hiến tạng, 

nguồn tạng hiến không chỉ là một vấn đề y học mà còn là vấn đề mang tính xã 

hội. Hiện nay số trường hợp được ghép tạng trên toàn thế giới chỉ đáp ứng được 

≤10% nhu cầu điều trị thay thế tạng của nhân loại do đó cần thiết nghiên cứu 

triển khai ghép thận từ người cho tim ngừng đập, được xem là nguồn hiến thận 

để ghép thứ ba sau hai nguồn đã thực hiện là hiến thận từ người cho sống và 

người cho chết não cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. 

Với mục tiêu là xây dựng được các quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho tim 

ngừng đập để có thể triển khai nguồn hiến thận tiềm năng này, đồng thời cũng chứng 

minh một dải kỹ thuật y học vốn còn đang được nghiên cứu và phát triển trên thế giới 

và có thể triển khai thực hiện thành công trong điều kiện Việt Nam, nhóm nghiên cứu 

do PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Bệnh viện Chợ Rẫy, đứng đầu đã kiến nghị và được 

chấp thuận thực hiện nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu triển khai ghép thận từ người 

cho tim ngừng đập”. 

Sau một thời gian triển khai (từ 4/2013-12/2015), nhóm nghiên cứu đ  đạt được các 

kết quả cụ thể như sau:  

1. Về quy trình 

Nội dung 1: Đã xây dựng và thực hiện được quy trình tuyển chọn người cho tim ngừng 

đập để lấy thận ghép:  

- Xây dựng quy trình lý thuyết dựa trên kinh nghiệm NSW, Úc, (2011); Hội Ghép tạng 

Anh Quốc; có ứng dụng thêm tiêu chuẩn của Đại học Wisconsin (UW).  

- Thành lập Hội đồng xác định chết với tim ngừng đập (phụ lục đính kèm).  

- Xây dựng tiêu chuẩn chẩn đoán chết với tim ngừng đập, tiêu chuẩn xác nhận chết tim 

vào giai đoạn còn có thể lấy thận để ghép (tuyên bố tử vong).  



- Sử dụng quy trình để tuyển chọn 30 bệnh nhân tim ngừng đập có tiềm năng hiến thận 

để ghép, với kết quả: Theo dõi quá trình ngừng tim đồng thời với việc điều trị tích cực. 

+ Khám lâm sàng và cận lâm sàng xác định chính xác khẳng định tim ngừng đập: bằng 

các tiêu chuẩn của NSW 2011, Hội Ghép tạng Anh Quốc là chưa an tâm trong điều 

kiện mới triển khai tiêu chuẩn chết tim ở nước ta; cần ứng dụng thêm tiêu chuẩn của 

Đại học Wisconsin (UW). 

- Tiêu chuẩn khảo sát sự tưới máu thận và các tạng khác chỉ để biết thời điểm để tính 

sự thiếu máu nóng đang diễn ra, cho dù tim còn đập (nhưng vô tâm thu) đó là tiêu 

chuẩn muộn của quá trình ngừng tuần hoàn trong quy trình chọn người hiến thận tim 

ngừng đập.  

+ Kết quả đánh giá biến đổi chức năng thận trước và sau khi tim ngừng đập: vào giai 

đoạn cận tử, chức năng thận giảm trầm trọng do tổn thương thận cấp vì nhiều nguyên 

nhân (choáng, thuốc dùng trong điều trị tích cực...; có thể phục hồi sau ghép nhưng 

chậm. 

+ Có sự tổn thương và làm suy giảm chức năng tạng khác như gan, đặc biệt khi phải 

thở máy kéo dài phổi có thể bị viêm nhiễm.  

+ Một hệ thống theo dõi, xét nghiệm đánh giá chức năng các cơ quan trong quá trình 

bệnh nhân trước khi tim ngừng đập để lấy thận hiến.  

+ Yếu tố tuổi cao (65 tuổi) có thể quá cao đối với chức năng thận trên một số đối 

tượng, cần xem xét kỹ hơn ở tuổi trên 60 và nếu cần nên ghép hai thận cùng lúc (dual 

transplantation). 

Nội dung 2. Xây dựng và thực hiện quy trình phẫu thuật lấy, rửa và bảo quản thận lấy 

từ người cho tim ngừng đập:  

- Kíp lấy thận phải độc lập với nhóm điều phối. Chuẩn bị sẳn sàng nhân sự và dụng cụ 

cần thiết trong thời điểm được thông báo có người hiến. 

- Chuyển bệnh nhân nhanh chóng sau khi có tuyên bố chết tuần hoàn và ngưng hồi sức 

(chỉ có khoảng 30-45 phút từ khi bắt đầu thời gian thiếu máu nóng đến lúc đặt cannun 

vào động mạch chủ để rửa thận bằng dung dịch lạnh).  

- Quy trình kỹ thuật mổ lấy tạng thận trên người cho tim ngừng đập như người hiến 

thận chết não.  

- Quy trình kỹ thuật rửa và bảo quản tạng thận để đưa đi ghép cho người nhận như 

người hiến thận chết não. Có thể tiến hành sinh thiết thận lúc rửa để có tư liệu đánh giá 

tổn thương thận ghép sau ghép. 

Nội dung 3. Quy trình kỹ thuật gây mê hồi sức trong phẫu thuật ghép thận lấy từ người 

cho tim ngừng đập.  

- Quy trình gây mê hồi sức trong phẫu thuật ghép thận lấy từ người cho tim ngừng đập 

có nhiều tương đồng với ghép thận từ người cho sống và người cho chết não.  

- Do thận người tim ngừng đập chậm phục hồi, việc hồi sức trong mổ và sau mổ phụ 

thuộc vào chức năng thận sau mổ; cần theo dõi thăng bằng nước và điện giải; kiểm 

toán và thận nhân tạo lúc nào cũng cần sẵn sàng (kinh nghiệm qua kết quả 2 trường 

hợp ghép). 



Nội dung 4. Quy trình kỹ thuật ghép thận lấy từ người cho tim ngừng đập.  

- Quy trình kỹ thuật ghép thận lấy từ người cho tim ngừng đập có nhiều tương đồng 

với ghép thận từ người cho sống và người cho chết não.  

- Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, kỹ thuật ghép thận tại hốc chậu phải được dùng ghép thận từ 

người cho sống, người cho chết não và lần này có thể áp dụng thành công với thận từ 

người cho tim ngừng đập (kinh nghiệm qua kết quả 2 trường hợp ghép). 

Nội dung 5. Quy trình điều trị, theo dõi và quản lý bệnh nhân sau ghép thận lấy từ 

NHBD; điều trị miễn dịch học ghép trên người ghép thận từ NHBD.  

- Quy trình điều trị, theo dõi và quản lý bệnh nhân sau ghép thận lấy từ NHBD có 

nhiều tương đồng với ghép thận từ người cho sống và người cho chết não. Điều trị 

phòng ngừa các loại nấm, vi khuẩn nhất là CMV nếu có truyền máu. Đặc điểm khác 

biệt là thận kém chức năng kéo dài, vì vậy tất cả thuốc dùng phải theo diễn tiến chức 

năng thận (từ ăn uống, kháng sinh, các thuốc hậu phẫu khác).  

- Quy trình dùng thuốc ức chế miễn dịch gần giống trường hợp ghép thận từ người cho 

chết não (mức độ hoà hợp miễn dịch thấp). Vì vậy liều thuốc ức chế miễn dịch cần tối 

đa, với các chế độ ức chế miễn dịch quy ước. Vấn đề là chức năng thận phục hồi kém, 

nên thuốc ức chế miễn dịch cần ít hại thận. Vì vậy chế độ thuốc ức chế miễn dịch sau 

ghép nên là các loại kháng thể kháng bạch cầu (ATG) hơn là Calcineurin (trong đề 

cương lần này có thể do đã dùng Calcineurin nên kết quả Creatinin- huyết thanh luôn ở 

ngưỡng cao, và chậm phục hồi). 

2. Về kỹ thuật 

- Đã thực hiện một trường hợp mổ lấy 2 thận hiến tặng từ người cho tim ngừng đập, là 

trường hợp đầu tiên thực hiện tại Việt Nam. Thực hiện ghép 2 thận hiến tặng cho 2 

bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Kết quả theo dõi sau 3 tháng cho thấy thời 

gian phục hồi chức năng thận có chậm như y văn đã nói, chức năng thận ở tháng thứ 

ba chấp nhận được với Creatininhuyết thanh ở mức 1,64 mg/dL. Bệnh nhân đang được 

tiếp tục theo dõi và điều trị ức chế miễn dịch sau ghép. 

3. Hiệu quả  

a) Hiệu quả khoa học và công nghệ: 

- Giúp tận dụng nguồn hiến tạng thứ ba (sau hiến tạng từ người cho sống và người cho 

chết não). Mở đầu là ghép thận từ người hiến tim ngưng đập, triển vọng cho hiến gan, 

hiến tim, hiến phổi, hiến tuỵ từ người tim ngừng đập như các tiến bộ trên thế giới. 

Hiệu quả kỳ vọng là góp phần làm giảm nhu cầu bức thiết về ghép tạng và làm giảm 

khan hiếm tạng ghép, góp phần làm giảm nạn buôn bán tạng phủ. 

- Làm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ chuyên khoa và chất lượng nghiên 

cứu khoa học, đào tạo và phục vụ công tác điều trị của Bệnh viện Chợ Rẫy, triển vọng 

phổ biến, phát triển và nhân rộng mô hình tương tự trong nước. 

- Triển vọng mở ra loạt kỹ thuật khác là ghép tạng từ người hiến tạng tim ngừng đập: 

trên cơ sở của đề tài này, các chuyên khoa ghép tạng khác có thể triển khai ghép gan, 

tim, phổi, tụy từ người hiến tim ngừng đập như trên thế giới hiện đang phát triển 

ngành này. Đó cũng là triển vọng khác là mở ra phân ngành ghép tạng từ người hiến 

chết tim. 



- Làm cơ sở khoa học, tư vấn chuyên môn cho Bộ Y Tế trong chỉ đạo chuyên môn và 

đề xuất trong việc cập nhật bộ luật: “Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể và hiến, lấy 

xác” cho Chính phủ và Quốc hội. 

b) Hiệu quả về kinh tế xã hội:  

- Đã mở ra thêm một nguồn hiến tạng thứ 3: ghép thận từ người hiến tạng khi ngừng 

tim (sau ghép thận lấy từ người cho sống và người cho chết não), kỳ vọng khi triển 

khai rộng rãi sẽ làm tăng thêm nguồn thận hiến, giảm số người phải đi ghép ở nước 

ngoài, tốn hao ngoại tệ mà thường là bất hợp pháp; góp phần làm giảm nạn buôn bán 

tạng.  

- Người hiến thận khi tim ngừng đập là nguồn hiến kỳ vọng góp phần làm giảm số 

người chờ được ghép thận, mà còn có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, làm thay đổi 

quan niệm, truyền thống văn hóa của người dân Châu Á nói chung và người dân Việt 

Nam nói riêng là “khi chết phải toàn thây”. Sẵn sàng chia sẻ một phần thân thể của 

mình không còn cần sử dụng nữa cho người khác để sự sống vẫn được tiếp nối. 

Nhóm nghiên cứu được tiếp tục nghiên cứu để có nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Vận 

động công chúng và làm nâng cao kiến thức về chết tim hiến tạng, để tăng cao sự đồng 

thuận hơn nữa. Đặc biệt trình Bộ Y Tế, trình Quốc Hội bổ sung điều khoản chết tim 

hiến tạng vào luật Hiến tạng Việt Nam 

Có thể tìm đọc toàn v n Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (M  số 13264/2016) 

tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.T.T (NASATI) 

  



Nghiên cứu đánh giá tiềm năng di truyền của các giống lợn nội 

 

Các giống lợn nội của Việt Nam rất phong phú và được phân bố khắp các vùng 

của đất nước. Mỗi vùng nuôi những giống lợn đặc trưng riêng. Có giống đã được 

phục hồi quay trở lại sản xuất, nhưng cũng có giống hiện không còn hoặc còn với 

số lượng rất ít. Để nghiên cứu về bảo tồn đa dạng sinh học, cần tìm hiểu các đặc 

điểm sinh học, tiềm năng di truyền của mỗi giống, từ đó mới có thể đảm bảo sử 

dụng bền vững các nguồn gen giống lợn hiện có ở Việt Nam. 

Từ thực tế trên, việc nghiên cứu đánh giá một cách đầy đủ, có hệ thống về đặc điểm 

ngoại hình và khả năng sản xuất, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố cố định, kết hợp 

với nghiên cứu đa hình gen và xác định ảnh hưởng của gen này đến khả năng sản xuất 

của các giống lợn nội là cần thiết để đưa ra những định hướng chọn lọc, sử dụng 

nguồn gen này có hiệu quả góp phần tăng cường sự bền vững trong các hệ thống sản 

xuất chăn nuôi lợn bản địa. Vì vậy, nhóm nghiên cứu tại Viện Chăn nuôi do TS. Đặng 

Hoàng Biên làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh giá tiềm năng di 

truyền của các giống lợn nội” trong thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2016. 

Một số kết quả nghiên cứu của đề tài: 

- Phân tích tiềm năng di truyền kiểu hình nguồn gen lợn nội 

+ Năng suất sinh sản của 6 giống lợn nghiên cứu đạt khá so với các giống lợn nội, thể 

hiện ở số con sơ sinh sống/ổ của dao động từ 6,63 - 7,30 con (ngoại trừ lợn Ô Lâm có 

số con sơ sinh sống/ổ là 9,21 con), số con cai sữa/ổ đạt từ 6,24 - 6,94 con (lợn Ô Lâm 

đạt 8,43 con) và khối lượng cai sữa/ổ lúc 45 ngày tuổi đạt từ 25,01 - 28,26 kg (lợn Ô 

Lâm đạt 55,37 kg).  

+ Khả năng sinh trưởng và cho thịt: Khả năng tăng khối lượng cao nhất là lợn Ô Lâm 

(297,65 g/ngày), thấp nhất ở lợn Bản (139,83 g/ngày). Tăng khối lượng (g/ngày) của 

lợn thí nghiệm tăng nhanh từ giai đoạn 2-3 tháng tuổi đến giai đoạn 6-7 tháng tuổi. Tỷ 

lệ nạc cao dao động từ 38,615 ở lợn Mẹo đến 42,86% ở lợn Ô Lâm. 

+ Chất lượng thịt của 6 giống lợn đều nằm trong giới hạn chất lượng thịt bình thường 

với pH45 dao động từ 5,87-6,22; độ sáng L* dao động từ 50,99-55,36 và tỷ lệ mất 

nước bảo quản dao động từ 0,97-2,28%. 



+ Đối với tính trạng sinh sản: Yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng đến cả 3 chỉ tiêu số con sơ sinh 

sống/ổ, số con cai sữa/ổ và khối lượng cai sữa/ổ của cả 6 giống lợn từ mức P<0,05 đến 

P<0,001.  

+ Đối với tính trạng tăng khối lượng và dày mỡ lưng: Yếu tố lần thí nghiệm hầu như 

không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tăng khối lượng và độ dày mỡ lưng của các giống 

lợn nghiên cứu, ngoại trừ lợn Ô Lâm. 

- Nghiên cứu phát hiện đa hình và đánh giá sự liên quan của môt số gen đối với tính 

trạng số con/ổ và phẩm chất thịt của 6 giống lợn nội 

- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu trên máy tính đã lập bản đồ phân bố và cập nhật đầy đủ 

thông tin cho mỗi giống. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài định hướng việc chọn lọc nâng cao năng suất sinh sản 

và chất lượng thịt lợn bản địa bằng cách chọn lọc những kiểu gen ưu việt cho từng chỉ 

tiêu cụ thể trên từng giống lợn khác nhau ở từng đa hình đặc trưng. 

Có thể tìm đọc toàn v n Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (M  số 13505) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 

 

 


