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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Gỡ khó về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm quan và trải nghiệm cùng các mô hình startup 

tại Techfest 2018 

(Truyenthongkhoahoc.vn) Mặc dù được đánh giá là mảnh đất khởi nghiệp nhiều 

tiềm năng, đang nở rộ nhưng làn sóng khởi nghiệp ở Việt Nam sẽ chỉ thực sự phát 

huy hiệu quả khi nguồn vốn được khơi thông, các nút thắt về chính sách hỗ trợ 

được tháo gỡ. 

Vướng mắc về vốn 

Hiện nay, tại Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) đang phát 

triển mạnh mẽ. Theo thống kê của Tạp chí Echelon (Singapore), một trong những tạp 

chí online lớn nhất Đông Nam Á về khởi nghiệp, Việt Nam hiện có khoảng 3.000 

doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. Con số này tăng gần gấp đôi so với số liệu ước tính 

vào năm 2015 (khoảng 1.800 doanh nghiệp). Đồng thời, chất lượng của các startup 

ngày càng tăng cao, thể hiện qua số lượng các thương vụ đầu tư, số lượng vườn ươm, 

khu làm việc chung. Theo ước tính, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1.000 dự án khởi 

nghiệp về công nghệ, bao gồm cả doanh nghiệp khởi nghiệp quy mô vừa và nhỏ 

(SMEs) và các mô hình khởi nghiệp ĐMST (startup).  

Năm 2017, Việt Nam tiếp nhận 92 thương vụ đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo với tổng 

số vốn hơn 291 triệu USD, tăng gần gấp đôi về mặt số lượng thương vụ và gần 50% về 

tổng số vốn đầu so với năm 2016 (theo thống kê của Tổ chức Topica Foun2der 

Institute). Tính đến hết năm 2017, có khoảng 40 quỹ đầu tư có hoạt động tại Việt Nam, 

phần lớn là các quỹ đầu tư nước ngoài. Trong số đó, một số quỹ đầu tư có văn phòng 

đại diện ở Việt Nam như IDG Ventures, CyberAgent Ventures, DJF-VinaCapital, 500 

Startups. Tuy nhiên, hiện nay đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam vẫn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ 

trong tổng số 6,7 tỷ USD của cả khu vực Đông Nam Á. 
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Ông Jon Lonsdale - Quỹ đầu tư 8VC cho rằng: Thị trường Việt Nam đang phát triển 

rất nhanh nhưng chưa đủ thuyết phục để họ quyết định đầu tư. Nhà đầu tư này cho 

rằng, giá của các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam vẫn còn khá đắt đỏ. Năm 

2017, số thương vụ đầu tư khởi nghiệp vào Việt Nam đã tăng gấp đôi và giá trị đầu tư 

tăng 50% so với năm 2016. Rõ ràng khởi nghiệp Việt Nam có tiềm năng nhưng cần 

biến tiềm năng này thành những con số đầu tư thực sự. 

Đồng quan điểm trên, ông Hồ Đức Hoàn - Giám đốc điều hành Edu2Review cho rằng, 

đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam hiện nay, vốn là một rào cản 

lớn. Việt Nam chưa có cổng thông tin tập trung để dễ dàng tìm kiếm nguồn vốn. Tính 

từ lúc nhận được sự đồng ý của nhà đầu tư đến lúc nhà đầu tư có thể giải ngân được 

mất quá nhiều thời gian (trung bình từ 6-12 tháng), vô hình chung làm mất đi cơ hội 

của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.  

 

Cần thành lập một mạng lưới kết nối startup khu vực ASEAN để thúc đẩy startup phát 

triển 

Về vướng mắc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Thanh niên khởi 

nghiệp 2018 đã yêu cầu giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư xuống còn một 

ngày, đồng thời chỉ đạo “Bộ KH&ĐT phải có văn bản gửi Sở KH&ĐT 63 tỉnh, thành 

làm ngay việc này”. Về nguồn vốn, Thủ tướng cho biết, các gói tín dụng quy mô lớn 

dành riêng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo sắp được công bố, nhưng quan trọng là 

cơ chế vay phải thuận lợi. 

“Tôi đồng ý chủ trương cải cách mạnh mẽ về cơ chế tài chính cho hoạt động khởi 

nghiệp. Tôi giao Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện gói tín dụng, công bố rộng rãi thông 

tin, có cơ chế thuận lợi khi các bạn trẻ đặt vấn đề vay khởi nghiệp sáng tạo”, Thủ 

tướng nhấn mạnh. 

Tăng cường kết nối 

Techfest 2018 ngày hội khởi nghiệp ĐMST quốc gia năm nay chọn chủ đề “Đổi mới 

sáng tạo - kết nối toàn cầu”. Điều đó đã thể hiện kỳ vọng thúc đẩy hệ sinh thái khởi 

nghiệp của Việt Nam vươn ra thế giới, kết nối và thu hút được sự quan tâm lớn đối với 
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các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các quỹ đầu tư mạo hiểm. Điều đó đã thể hiện 

sự kỳ vọng trong thay đổi chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn cho các 

doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, để thu được được đầu tư nước ngoài thì các 

doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam cần phải nâng cao năng lực nội tại của mình. 

Ông Chu Văn Thắng - Điều phối viên Chương trình Hợp tác đổi mới sáng tạo Việt 

Nam - Phần Lan cho rằng, đầu tiên các nhà đầu tư sẽ quan tấm đến chất lượng của các 

doanh nghiệp khởi nghiệp, sau đó mới đến môi trường xung quanh. 

Cùng quan điểm này, ông Hồ Minh Đức - Đồng sáng lập công ty VBEE cũng khẳng 

định, doanh nghiệp Việt Nam phải chọn cho mình được những giá trị mà bản thân nhà 

đầu tư nước ngoài họ thấy khi đầu tư vào đó là đúng và có cơ hội thu về lợi nhuận, để 

từ đó quyết định cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam.  

Ông Đức cũng cho rằng nếu nước ta không xây dựng hành lang pháp lý phù hợp, các 

nhà đầu tư sẽ không lựa chọn thị trường Việt Nam mà sẽ đầu tư cho các nước khác 

trong khu vực ASEAN. Nghiêm trọng hơn, DN khởi nghiệp từ Việt Nam sẽ sang các 

nước khác có cơ chế thuận lợi hơn về gọi vốn, thoái vốn cũng như phát triển mở rộng 

thị trường. Do đó, cần tiếp tục xây dựng các chính sách đặc thù cho khởi nghiệp, bao 

gồm: đầu tư mạo hiểm, đầu tư gọi vốn cộng đồng, ưu đãi thuế cho nhà đầu tư cá nhân, 

cơ chế đối ứng đầu tư từ nhà nước cho các quỹ đầu tư tư nhân, cơ chế tài chính hỗ trợ 

cho các doanh nghiệp khởi nghiệp… 

Nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Thủ tướng Nguyễn 

Xuân Phúc đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Lễ khai mạc Techfest 2018: Trong 

thời gian tới, Bộ KH&ĐT cùng các bộ, ngành liên quan sẽ rà soát chính sách vốn, cơ 

chế tài chính… khẩn trương đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng trong tháng 12 để tạo 

mọi điều kiện thông thoáng, thuận tiện, nhanh chóng hơn cho startup. Thủ tướng 

khẳng định cần thiết kế chính sách theo tinh thần Chính phủ kiến tạo và khởi tạo. Khởi 

tạo tức là chấp nhận và chia sẻ một phần rủi ro với doanh nghiệp ĐMST, vì đây là một 

lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và có nhiều rủi ro. 

Bên cạnh việc tạo ra cơ chế thông thoáng, chúng ta cũng cần thành lập một mạng lưới 

kết nối startup khu vực ASEAN. Khi đã có hệ sinh thái liên thông như vậy, doanh 

nghiệp khởi nghiệp hoạt động ở đâu không quan trọng mà quan trọng là startup Việt 

gọi vốn thành công dù ở Việt Nam, Singapore, Thái Lan hay Malaysia. 
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Trung tâm Vũ trụ Việt Nam phối hợp Ủy hội sông Mê kông trong việc khai thác 

ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh 

 

 

PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và TS. Phạm 

Tuấn Phan, Giám đốc điều hành Ban thư kí Ủy hội sông Mê kông cùng đại diện cán 

bộ hai đơn vị đã tham dự Lễ ký kết. 

(Trung tâm Vũ trụ Việt Nam -vnsc.org.vn) Ngày 28/11/2018 tại thành phố Hạ Long, 

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Ban thư ký Ủy hội sông Mê kông (MRC) về 

việc khai thác ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý và phát triển tài 

nguyên nước và tài nguyên có liên quan tại Lưu vực sông Mê kông. 

Theo thỏa thuận, VNSC sẽ hỗ trợ và cung cấp thông tin về khả năng đáp ứng của Hệ 

thống chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh Vietnam Data Cube cho Ủy hội sông Mê kông, bao 

gồm: ảnh vệ tinh, các sản phẩm từ ảnh vệ tinh, thời gian lưu trữ, phạm vi ảnh vệ tinh 

trong việc theo dõi và đánh giá tài nguyên nước cũng như các tài nguyên có liên quan 

một cách bền vững tại Lưu vực sông Mê kông.  
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VNSC sẽ tạo điều kiện để Ủy hội sông Mê kông truy cập sử dụng ổn định Hệ thống 

chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh Vietnam Data Cube, phục vụ cho các hoạt động và các dự 

án cụ thể trong công tác nghiên cứu và phát triển của Ủy hội. 

Trong quá trình hợp tác, Ủy hội sông Mê kông cam kết đảm bảo việc sử dụng Hệ 

thống Vietnam Data Cube theo các mục tiêu đã đặt ra và mang lại kết quả hiệu quả cho 

các nước thành viên. Đồng thời trao đổi và chia sẻ thông tin theo thủ tục trao đổi dữ 

liệu và trao đổi thông tin (PDIES) của Ủy hội bao gồm dữ liệu và thông tin cần thiết 

như các báo cáo và kết quả phân tích được lấy từ ảnh vệ tinh phục vụ giám sát và đánh 

giá tài nguyên nước và tài nguyên có liên quan. 

Nhằm mở rộng hợp tác, hai bên sẽ cùng khai thác Hệ thống chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh 

Vietnam Data Cube để thực hiện các công việc chung hoặc hợp tác với bên thứ ba, bao 

gồm: các đề tài nghiên cứu, các dự án, chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phù 

hợp với Kế hoạch chiến lược của Ủy hội sông Mê kông và Kế hoạch công tác hàng 

năm được các nước thành viên Ủy hội sông Mê kông phê duyệt. Việc hợp tác này sẽ 

thúc đẩy và góp phần hiện thực hóa “Sáng kiến 2019 của Chủ tịch Ủy ban Vệ tinh 

quan sát Trái Đất (CEOS)” mà phía Việt Nam với vai trò Chủ tịch CEOS 2019 đã đề 

xuất. 

 

Trong thời gian tới, VNSC dự kiến sẽ hợp tác với Ủy hội sông Mê kông sử dụng dữ 

liệu ảnh vệ tinh trong Hệ thống Vietnam Data Cube để theo dõi diễn biến lũ lụt, cập 

nhật định kỳ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, rừng.v.v. trong phạm vi Lưu vực 

sông Mê kông. 

Hệ thống chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh Vietnam Data Cube - tập hợp dữ liệu vệ tinh 

LandSat (Hoa Kỳ), Sentinel (Cộng đồng Châu Âu), ALOS (Nhật Bản) được phát triển 

tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam từ năm 2017 nhằm đem tới cho người dùng dữ liệu vệ 

tinh quan sát Trái đất một cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh cũng như các công cụ khai thác 
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miễn phí có khả năng giảm thiểu thời gian và kiến thức chuyên môn cần thiết để sử 

dụng dữ liệu ảnh vệ tinh; Phân tích chuỗi thời gian hiệu quả nhiều loại dữ liệu ảnh vệ 

tinh khác nhau để hỗ trợ các ứng dụng giám sát lớp phủ, rừng, hiện trạng sử dụng đất; 

Hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ người dùng trong và ngoài nước…  

Đồng thời, Hệ thống chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh Vietnam Data Cube cũng hướng tới 

tầm nhìn là nâng cao năng lực của người dùng trong việc ứng dụng dữ liệu vệ tinh 

quan sát trái đất tại Việt Nam, qua đó đóng góp vào các chương trình trong Mục tiêu 

Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (UN-SDG). 

Hiện nay VNSC đang phối hợp với các thành viên CEOS mở rộng và nâng cấp Hệ 

thống chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh Vietnam Data Cube thành hệ thống Mekong Data 

Cube phục vụ các nước trong khu vực. 

Ủy hội sông Mê kông là một tổ chức liên chính phủ, được thành lập vào năm 1995 bởi 

Hiệp định Mê kông, hợp tác trực tiếp với chính phủ Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt 

Nam trong việc quản lý lợi ích chung của nguồn nước và phát triển bền vững Lưu vực 

sông Mê kông với mục đích đảm bảo rằng sông Mê kông được phát triển theo cách 

hiệu quả nhất cùng có lợi cho tất cả các nước thành viên và giảm thiểu các tác động có 

hại đến con người và môi trường ở Lưu vực sông Mê kông. 
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Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM mời gọi hợp tác và đầu tư 

 

Ông Từ Minh Thiện giới thiệu các công nghệ đang áp dụng tại AHTP 

(Khoa học và Phát triển) Đào tạo nguồn nhân lực; ứng dụng ICT trong nông nghiệp 

và blockchain trong truy xuất nguồn hốc, quản lý chuỗi cung ứng nông sản; quản 

lý và điều hành các trang trại nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… là những 

lĩnh vực mà Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM (AHTP) mời gọi hợp tác và 

đầu tư phát triển. 

Tại Hội nghị “Hợp tác và đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018” do 

AHTP tổ chức ngày 30/11 tại TPHCM, ông Từ Minh Thiện – Phó Trưởng ban quản lý 

AHTP cho biết, AHTP hiện đang áp dụng một số công nghệ như tưới nhỏ giọt, thủy 

canh công nghiệp có điều khiển tự động, sử dụng ánh sáng đèn led đa sắc, hệ thống 

nông nghiệp thông minh. Bên cạnh đó, AHTP còn có 4 quy trình tiến bộ kỹ thuật cấp 

quốc gia được công nhận. Đó là quy trình kỹ thuật: Trồng dưa lưới; trồng một số loại 

rau ăn lá như cải bẹ xanh, cải ngọt, xà lách,…; trồng ớt cay; trồng cà chua bi. Các quy 

trình này đều được trồng trên giá thể trong nhà màng tưới nhỏ giọt. 

Ngoài hợp tác với các đơn vị trong nước như Khu Nông nghiệp công nghệ cao 

(NNCNC) Phú Yên, Đắc Nông, Trung tâm công nghệ sinh học An Giang, Hội Công 

nghệ cao TPHCM, Trường Đại học Đà Lạt,…, AHTP còn hợp tác với nhiều đối tác 

nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Hà Lan, … để triển khai một số dự án. 

Điển hình như dự án trình diễn nhà máy sinh khối và chuyển giao công nghệ; đào tạo 

nghề NNCNC theo tiêu chuẩn Nhật Bản và cung ứng nguồn nhân lực cho Nhật; khảo 

nghiệm công nghệ lên men nhanh chất thải nông nghiệp; nghiên cứu và sản xuất hoa 

lan hồ điệp mini;… 

Định hướng đến năm 2020, AHTP sẽ mở rộng lĩnh vực trồng trọt tại Củ Chi hiện hữu, 

khu chăn nuôi công nghệ cao tại Bình Chánh, nuôi trồng thủy sản tại Cần Giờ. Đồng 

thời, xây dựng và thực hiện các đề án trọng điểm như “Liên kết khu NNCNC với các 

vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố”; “Liên kết Khu NNCNC 

của các địa phương hình thành chuỗi cung ứng một số nông sản chủ lực”; “Đào tạo 
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nguồn nhân lực NNCNC”; “Bảo tồn, lai tạo và phát triển giống nấm phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và xử lý môi trường”. 

 

Các doanh nghiệp tại AHTP giới thiệu các sản phẩm của mình 

Để thực hiện kế hoạch phát triển, AHTP mời gọi các tổ chức trong và ngoài nước hợp 

tác, đầu tư trong các lĩnh vực như đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và tiến bộ, 

xây dựng chuỗi cung ứng nông sản, khởi nghiệp trong NNCNC,… “Hiện nay, AHTP 

đang thiếu hụt nguồn lực, vì vậy đây là một trong những lĩnh vực mà AHTP rất mong 

được các đơn vị trong và ngoài nước quan tâm hợp tác, đầu tư” – ông Thiện nhấn 

mạnh. 

Ngoài các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, công nghệ sau thu hoạch, quản lý, 

đào tạo nguồn nhân lực, các lĩnh vực khác AHTP cũng có nhu cầu hợp tác, kêu gọi đầu 

tư như: Mô hình kết hợp NNCNC và du lịch; sản xuất nông nghiệp kết hợp năng lượng 

tái tạo;… 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Phương pháp chế tạo pin gần như mọi hình dạng 

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn 

Quốc, trường Đại học Harvard và Viện Nghiên cứu công nghệ hóa học Hàn Quốc 

đã đưa ra phương pháp chế tạo pin với hầu hết mọi hình dạng. Trong bài báo 

công bố trên tạp chí ACS Nano, các nhà nghiên cứu đã mô tả quy trình chế tạo 

pin và thiết bị mà họ tạo ra để chứng minh phương pháp này là phù hợp. 

Hình dạng của nhiều thiết bị nhỏ bị hạn chế bởi hình dạng pin như đồng hồ thông 

minh. Pin nhỏ thường có dạng đồng xu, hình chữ nhật, hình trụ hoặc dạng túi. Nhóm 

nghiên cứu đã nỗ lực đưa ra một phương pháp mới chế tạo pin có gần như mọi hình 

dạng mà một nhà sản xuất sản phẩm có thể thiết kế.  

Các nhà khoa học đã lựa chọn pin kẽm-ion vì chúng có thể được sử dụng an toàn ở 

ngoài trời, bởi loại pin này sử dụng các chất điện phân từ nước. Nhóm nghiên cứu đã 

xem xét các phương thức sản xuất được sử dụng cho nhiều sản phẩm khác nhau, tìm 

kiếm các kỹ thuật chế tạo các linh kiện pin theo nhiều hình dạng. Đối với cực âm, các 

tác giả đã phát hiện ra rằng điện cho phép pin được cắt thành hình dạng như mong đợi. 

Đối với một số linh kiện khác, họ sử dụng phương pháp gia công cơ khí vi mô. Đối với 

bao bì, họ sử dụng phương pháp in litô lập thể. Các kết nối điện được tạo nên bằng 

máy in 3D. Nhóm nghiên cứu đã kết hợp tất cả các ý tưởng với nhau để cho ra đời một 

số loại pin có hình dạng của chữ cái, nhẫn và vòng tròn. 

Để kiểm tra ý tưởng, các nhà nghiên cứu đã chế tạo pin có thể được sử dụng để cấp 

điện cho cảm biến ánh sáng gắn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. Thông qua chứng 

minh thành công một thiết bị này, nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng ý tưởng của họ là 

phù hợp. Các nhà khoa học nhấn mạnh quy trình tương tự có thể được sử dụng để chế 

tạo các thiết bị mới và các lựa chọn khác sẵn có như sử dụng pin kẽm -mangan để cấp 

điện cho siêu tụ điện graphene. 

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh pin thiết kế mà chúng tạo ra có thể xả sạc rất 

nhanh và sạc đầy lại chỉ trong vài phút. Ngoài ra, pin cũng có thể được dùng cho nhiều 

ứng dụng như thiết bị cấy ghép hoặc đeo trên người và các sản phẩm mới khác. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2018-11-batteries-desired.html#jCp, 
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Chế tạo vật liệu “thông minh” mới có các ứng dụng y sinh học và môi trường 

tiềm năng 

 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Brown đã chứng minh cách sử dụng oxit 

graphene (GO) để bổ sung cho một số khung của vật liệu hydrogel được làm từ 

alginate, nguyên liệu tự nhiên có nguồn gốc từ rong biển hiện đang được sử dụng 

trong nhiều ứng dụng y sinh. Trong một bài báo được đăng trên tạp chí Carbon, 

các nhà nghiên cứu đã mô tả phương pháp in 3D để tạo ra cấu trúc alginate-GO 

phức tạp và chắc chắc, có khả năng chống gãy xương cao hơn cấu trúc chỉ có 

alginate. 

"Một yếu tố hạn chế sử dụng hydrogel alginate là vì chúng rất mỏng manh và có xu bị 

gãy do tải trọng cơ học hoặc trong môi trường dung dịch có nồng độ muối thấp", 

Thomas Valentin, nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Trường Kỹ thuật Brown và là trưởng 

nhóm nghiên cứu nói. "Những gì chúng tôi đã chứng minh là khả năng gia cố cho các 

cấu trúc này chắc hơn nhiều bằng cách sử dụng các tấm nano oxit graphene”. 

Vật liệu này cũng trở nên cứng hoặc mềm hơn khi được xử lý hóa học, có nghĩa là nó 

có thể được sử dụng để làm vật liệu "thông minh" với khả năng phản ứng với môi 

trường xung quanh trong thời gian thực. Ngoài ra, alginate-GO duy trì khả năng chống 

lại các loại dầu của alginate, mở ra tiềm năng sử dụng vật liệu mới làm lớp phủ chống 

gỉ mạnh. 

Phương pháp in 3D được áp dụng để chế tạo vật liệu được gọi là in litô lập thể. Kỹ 

thuật này sử dụng laser cực tím được điều khiển bởi một hệ thống thiết kế có sự hỗ trợ 

của máy tính để theo dõi các mẫu trên bề mặt của dung dịch polyme quang hoạt tính. 

Ánh sáng làm cho các polyme liên kết với nhau, tạo thành các cấu trúc 3D rắn từ dung 

dịch. Quá trình theo dõi được lặp lại cho đến khi toàn bộ đồ vật được tạo nên theo từng 

lớp từ dưới lên. Trong trường hợp này, dung dịch polyme được tạo ra bằng cách trộn 

natri alginate với các tấm graphene oxit, vật liệu từ cacbon để tạo thành một tấm nano 

dày 1 nguyên tử chắc hơn thép.  

Một lợi thế của kỹ thuật này là các polyme natri alginate kết nối qua liên kết ion. Các 

liên kết đủ mạnh để giữ vật liệu, nhưng chúng có thể bị phá vỡ bởi một số phương 

pháp xử lý hóa học nhất định. Điều đó mang lại cho vật liệu khả năng phản ứng với 

kích thích bên ngoài. Trước đây, các nhà nghiên cứu đã chứng minh "liên kết chéo này 
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của ion" có thể được sử dụng để chế tạo các vật liệu alginate, có khả năng suy giảm 

theo yêu cầu và hòa tan nhanh khi được xử lý bằng hóa chất để quét sạch các ion khỏi 

cấu trúc bên trong của vật liệu. 

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học muốn xem graphene oxit có thể thay đổi các 

tính chất cơ học của cấu trúc alginate hay không. Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng 

alginate-GO có thể có độ cứng gấp đôi so với chỉ riêng alginate và có khả năng chống 

nứt mạnh hơn nhiều. 

Độ cứng bổ sung cho phép các nhà nghiên cứu in những cấu trúc có phần nhô ra, là 

điều không thể khi chỉ sử dụng alginate. Hơn nữa, độ cứng tăng lên cũng không ngăn 

cản alginate-GO phản ứng với các kích thích bên ngoài như chỉ có alginate. Các nhà 

nghiên cứu đã chứng minh được rằng bằng cách nhúng vật liệu trong hóa chất để khử 

các ion, các vật liệu đã phồng lên và mềm hơn. Các vật liệu trở lại trạng thái cứng khi 

các ion phục hồi do được nhúng trong muối ion. Các thí nghiệm cho thấy độ cứng của 

vật liệu có thể được điều chỉnh theo hệ số 500 bằng cách thay đổi môi trường ion bên 

ngoài của chúng. Khả năng thay đổi độ cứng làm cho alginate-GO trở nên hữu ích 

trong nhiều ứng dụng như nuôi cấy tế bào năng động. 

"Bạn có thể tưởng tượng một kịch bản mà bạn có thể hình dung các tế bào sống trong 

một môi trường cứng và sau đó ngay lập tức chuyển sang một môi trường mềm hơn để 

xem xét phản ứng của các tế bào như nhau", Valentin nói. Điều đó có ích trong việc 

nghiên cứu cách tế bào ung thư hoặc tế bào miễn dịch di chuyển qua các cơ quan trong 

toàn bộ cơ thể. 

Bởi alginate-GO duy trì tính chất chống thấm dầu mạnh mẽ của alginate tinh khiết, 

nên vật liệu mới có thể tạo ra một lớp phủ tuyệt vời để giữ cho dầu và các bụi bẩn khác 

không tích tụ trên bề mặt. Trong rất nhiều thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng lớp phủ alginate-GO có thể giữ cho dầu khỏi không làm nhiễm bẩn bề mặt của 

thủy tinh trong điều kiện độ mặn cao. Vì thế, hydrogel alginate-GO rất hữu ích khi 

được sử dụng làm lớp phủ và các cấu trúc trong môi trường biển. 

Các nhà khoa học sẽ tiếp tục thử nghiệm vật liệu mới để tìm ra những phương thức sản 

xuất và sử dụng tối ưu các tính chất của vật liệu. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2018-11-smart-material-potential-

biomedical-environmental.html#jCp, 
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Xử lý thủy ngân độc hại trong nước ô nhiễm 

 

Nước ô nhiễm thủy ngân và các kim loại nặng độc hại khác là nguyên nhân chính 

gây thiệt hại môi trường và các vấn đề sức khỏe cho người dân trên toàn thế giới. 

Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Công nghệ Chalmers, Thụy Điển 

đã đưa ra một phương pháp hoàn toàn mới để xử lý nước ô nhiễm thông qua quá 

trình điện hóa. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature 

Communications. 

Björn Wickman, đồng tác giả nghiên cứu cho rằng: “Phương pháp mới của chúng tôi 

có thể khử đến 99% hàm lượng thủy ngân trong chất lỏng. Điều này có thể tạo ra 

nguồn nước nằm trong giới hạn an toàn cho con người sử dụng”. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thủy ngân là một trong những chất gây hại nhiều 

nhất cho sức khỏe con người. Nó tác động đến hệ thần kinh, sự phát triển của não… 

Thủy ngân đặc biệt có hại cho trẻ em và cũng có thể lây truyền từ mẹ sang con trong 

quá trình mang thai. Hơn nữa, thủy ngân lan truyền rất dễ trong tự nhiên và xâm nhập 

vào chuỗi thức ăn. Ví dụ, cá nước ngọt thường chứa hàm lượng thủy ngân cao. 

Trong hai năm qua, Björn Wickman cùng với Cristian Tunsu, nhà nghiên cứu tại Khoa 

Hóa học và Kỹ thuật hóa học tại trường Đại học Chalmers, đã nghiên cứu quá trình 

điện hóa để làm sạch thủy ngân khỏi nước ô nhiễm. Phương pháp này hoạt động thông 

qua tách các ion kim loại nặng ra khỏi nước bằng cách kích thích chúng tạo thành hợp 

kim cùng với một kim loại khác. 

Phương pháp mới liên quan đến một tấm kim loại - điện cực - liên kết các kim loại 

nặng. Điện cực được làm bằng bạch kim - kim loại quý và thông qua quá trình điện 

hóa, nó hút thủy ngân độc hại ra khỏi nước để tạo thành hợp kim. Theo đó, nước được 

xử lý ô nhiễm thủy ngân. Hợp kim được hình thành từ hai kim loại rất ổn định, do đó, 

thủy ngân không có nguy cơ tái xâm nhập vào nước. 

"Hợp kim loại này đã được tạo ra trước đây, nhưng với một mục đích hoàn toàn khác. 

Đây là lần đầu tiên kỹ thuật với hợp kim điện hóa được sử dụng cho mục đích xử lý ô 

nhiễm", Cristian Tunsu nói. 

Ưu điểm của kỹ thuật xử lý thủy ngân mới là điện cực có công suất rất cao. Mỗi 

nguyên tử bạch kim có thể liên kết với 4 nguyên tử thủy ngân. Hơn nữa, các nguyên tử 
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thủy ngân không chỉ liên kết trên bề mặt mà còn thâm nhập sâu hơn vào vật liệu, tạo ra 

các lớp dày. Điều này có nghĩa là điện cực có thể được sử dụng trong một thời gian 

dài. Sau khi sử dụng, nó có thể được làm rỗng một cách có kiểm soát để được tái chế 

và thủy ngân được xử lý một cách an toàn. Một ưu điểm tích cực nữa của quá trình này 

là tiêu thụ rất hiệu quả năng lượng. 

"Một điểm điều tuyệt vời nữa là khả năng chọn lọc rất tốt. Dù có nhiều chất khác nhau 

trong nước, nhưng nó chỉ loại bỏ thủy ngân. Do đó, điện cực không lãng phí công suất 

do lấy đi các chất khác ra khỏi nước một cách không cần thiết”, Björn Wickman nói.  

Tiềm năng ứng dụng của phương pháp mới 

Kỹ thuật xử lý thủy ngân trong nước ô nhiễm có thể được sử dụng để giảm lượng chất 

thải và xử lý nước trong các ngành công nghiệp hóa chất và khai thác mỏ cũng như 

trong sản xuất kim loại. Kỹ thuật cũng góp phần làm sạch môi trường hiệu quả hơn 

cho những nơi có nguồn nước và đất ô nhiễm.  

Kỹ thuật thậm chí có thể được áp dụng để xử lý nước uống trong môi trường bị ảnh 

hưởng xấu vì công nghệ này tiêu thụ ít năng lượng nên có thể sử dụng hoàn toàn pin 

năng lượng mặt trời để hoạt động. Vì thế, nó có triển vọng phát triển thành công nghệ 

xử lý nước di động và tái sử dụng. 

Nhóm nghiên cứu đang xin cấp sáng chế và tìm cách thường mại hóa kỹ thuật xử lý 

thủy ngân cho nước ô nhiễm. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2018-11-toxic-mercury-

contaminated.html#jCp, 
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Phát hiện chất ức chế viêm mới 

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu đa ngành dẫn đầu là các nhà khoa học tại Viện 

Karolinska ở Thụy Điển đã tạo ra một phân tử thuốc kháng viêm có cơ chế hoạt 

động mới. Bằng cách ức chế một loại protein nhất định, nhóm nghiên cứu có thể 

làm giảm các tín hiệu kích ứng tình trạng viêm. Nghiên cứu đã được công bố trên 

tạp chí Science, được thực hiện phối hợp với trường Đại học Texas, Đại học 

Uppsala và Đại học Stockholm. 

GS. Thomas Helleday tại Khoa Ung thư-Bệnh học thuộc Viện Karolinska, Thụy Điển 

và là trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Chúng tôi đã phát triển được một phân tử 

thuốc mới ức chế viêm. Nó tác động đến protein mà chúng tôi tin rằng là cơ chế chung 

cho tình trạng viêm diễn ra trong tế bào”. 

Phát hiện này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu về cách cơ thể sửa chữa ADN. Một 

trong những mục tiêu là để chống ung thư bằng cách gây tổn thương ADN của các tế 

bào khối u. Một số kết quả đột phá theo báo cáo đã dẫn đến liệu pháp mới cho ung thư 

vú và ung thư buồng trứng bẩm sinh thông qua sử dụng chất ức chế PARP sẵn có trong 

vài năm qua. 

Giờ đây, nhóm nghiên cứu đã tạo ra được một phân tử mới để ức chế enzym giúp sửa 

chữa tổn thương oxy cho ADN với khả năng giảm viêm. Enzym OGG1 được xem ra 

ngoài sửa chữa ADN, còn gây viêm. 

Chất ức chế ngăn chặn giải phóng các protein gây viêm như TNF alpha. Trong các thử 

nghiệm trên chuột bị bệnh phổi cấp tính, các nhà nghiên cứu đã giảm viêm thành công 

cho chuột. 

GS. Helleday cho rằng: "Phát hiện này có thể cho ra đời một liệu pháp mới điều trị 

bệnh rất nặng. Chúng tôi sẽ phát triển chất ức chế OGG1 để kiểm tra xem liệu nó có 

thể dẫn đến phương pháp điều trị mới cho các bệnh viêm nhiễm để chữa trị hoặc giảm 

các bệnh như nhiễm trùng huyết, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và hen suyễn 

nặng". 

N.P.D (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2018-11-inflammation-

inhibitor.html,  
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Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng khan hiếm insulin ngày một gia tăng 

 

Hiện nay, insulin là liệu pháp phổ biến nhất và là lựa chọn gần như duy nhất cho 

hàng triệu bệnh nhân đái tháo đường (hay còn gọi là tiểu đường). Tuy nhiên, có 

một thực tế mà các chuyên gia đang lo ngại là nhiều nước trên thế giới đang trong 

tình trạng khan hiếm insulin và sẽ khó có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng loại dược 

phẩm này trong những thập kỷ tới. Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các 

nhà khoa học của trường Đại học Stanford (Anh) đã chỉ ra những hạn chế, khó 

khăn trong việc tiếp cận với loại hoóc môn không thể thiếu đối với bệnh nhân tiểu 

đường trong khi tình trạng bệnh diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Vì vậy, có thể 

một nửa trong số những người cần nó sẽ không có cơ hội được điều trị bằng liệu 

pháp này. 

Tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường đã tăng lên đều đặn trong ba thập kỷ qua. Nếu như trong 

năm 1980, trên toàn cầu, tỉ lệ bệnh nhân ở độ tuổi trưởng thành chiếm khoảng 5% thì 

đến nay, con số này tăng lên khoảng 9%. Những biến chứng mà bệnh nhân tiểu đường 

tuýp 1 và 2 thường có nguy cơ gặp phải là: suy thận, đột quỵ, các vấn đề về tim mạch, 

đau dây thần kinh và thậm chí là dẫn tới mù lòa.  

Không phải tất cả những bệnh nhân tiểu đường đều cần insulin. Bệnh nhân tiểu đường 

tuýp 1 (chiếm từ 5-10% số bệnh nhân) thực sự cần đến insulin, trong khi, 90 – 95 % số 

bệnh nhân mắc tiểu đường tuýp 2 có thể không cần sử dụng insulin. Nhóm nghiên cứu 

Stanford cho biết kể từ đầu thế kỷ, giá thuốc đã tăng lên nhanh chóng vì nguồn cung 

insulin hiện nằm chủ yếu ba công ty dược phẩm lớn là Novo Nordisk, Sanofi và Eli 

Lilly kiểm soát. Cả 3 công ty này đều bị kiện vào năm 2017 với cáo buộc âm mưu cố ý 

đẩy giá thuốc insulin lên cao.  

Một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ 

cho thấy giá insulin gần như tăng gấp ba lần trong giai đoạn 2002-2013, mặc dù không 

có bằng chứng của việc tăng chi phí liên quan đến quá trình sản xuất thuốc. 

Phó giáo sư Sanjay Basu - người đứng đầu nhóm nghiên cứu Stanford - cho biết nhóm 

đang nỗ lực nhằm nắm bắt thực trạng khan hiếm insulin hiện nay cũng như dự đoán xu 

hướng phát triển của tình trạng này trong tương lai. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành 

thu thập dữ liệu từ Liên đoàn Bệnh tiểu đường quốc tế tích lũy thông qua 14 nghiên 

cứu thuần tập liên quan đến hơn 60% người mắc bệnh tiểu đường loại 2 trên toàn thế 

giới. 
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Dựa trên dữ liệu này, nhóm nghiên cứu đã thực hiện mô phỏng tỷ lệ bệnh nhân tiểu 

đường loại 2 gia tăng ở 221 quốc gia trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 

2030, từ đó, ước tính số lượng ngày một tăng cao bệnh nhân có nhu cầu sử dụng 

insulin cũng như lượng insulin cần thiết để đáp ứng, phục vụ nhu cầu của họ. Theo các 

nhà nghiên cứu, số bệnh tiểu đường loại 2 tăng 20%, từ 406 triệu người năm 2018 lên 

511 triệu người vào năm 2030, và lượng insulin cần để điều trị hiệu quả bệnh tiểu 

đường tuýp 2 sẽ tăng hơn 20% trong 12 năm tới Một nửa số bệnh nhân ở Trung Quốc, 

Ấn Độ và Mỹ sẽ được dự báo là rơi vào tình trạng thiếu insulin trầm trọng. 

Trong một thế giới hiện đại và hoàn hảo, tất cả 79 triệu bệnh nhân tiểu đường hoàn 

toàn có cơ hội tiếp cận insulin. Nhưng trong thực tế, mô hình nghiên cứu của nhóm 

cho thấy việc tiếp cận insulin thực sự sẽ nằm ngoài khả năng của khoảng một nửa 

trong số những bệnh nhân này nếu tình hình diễn biến theo xu hướng không mấy khả 

quan. Các nhà khoa học n hận định tình trạng thiếu insulin xảy ra nghiêm trọng nhất 

tại châu Phi và châu Á. 

Basu cho biết: "Mặc dù Liên hợp quốc đã cam kết đảm bảo tiếp cận phổ cập các loại 

thuốc điều trị tiểu đường, nhưng phần lớn các nước trên thế giới đang rơi vào tình 

trạng khan hiếm insulin và việc tiếp cận được loại thuốc này là rất khó khăn". 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet. 

P.K.L (NASATI), theo https://newatlas.com/stanford-insulin-shortage-diabetes/57349/, 

  

 

 

  

 

 

  



18 

 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất 02 chế phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ 

cây Hoàn Ngọc Seutheranthemum Palatiferum (Nees) Radlk 

 
Các ống thận có hình thái bình thường, mô kẽ không xâm nhập viêm. HE x 400 

Cây Hoàn Ngọc có tên khoa học là Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Raldk. 

thuộc họ Ôrô (Acanthaceae) là cây bản địa của Việt Nam. Cây này được GS. 

TSKH. Trần Công Khánh (Đại học Dược Hà Nội) tìm thấy tại vườn quốc gia Cúc 

Phương và xác định được tên khoa học của nó là Pseuderanthemum palatiferum 

(Nees) Radlk vào những năm 90 của thế kỉ 20 [1].  

Trong dân gian, cây Hoàn Ngọc có nhiều tên gọi khác nhau như Xuân hoa, Con khỉ, 

Nhật Nguyệt, Trạc Mã, Thần Tượng Linh. Năm 2009, dịch chiết 80% etanol của lá 

Hoàn Ngọc khô đã được nghiên cứu sơ bộ về độc tính. Kết quả cho thấy dịch chiết này 

không thể hiện độc tính cấp và bán cấp trên chuột thực nghiệm ở các liều 1000 mg/kg 

chuộtvà 2000 mg/kg chuột qua đường uống và không thể hiện độc tính đối với các tế 

bào lành tính ở nồng độ 50 μg/mL. Năm 2010, P. Padee và cộng sự ở trường Đại học 

Mahasarakham, Thái Lan đã nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của cao dịch chiết 

80% etanol lá cây Hoàn ngọc (P. palatiferum) trên chuột bị bệnh tiểu đường bình 

thường và chuột bị bệnh tiểu đường do streptozotocin gây ra. Kết quả cho thấy, dịch 

chiết đã thể hiện tác dụng hạ đường huyết trên chuột bị tiểu đường ở mức liều 250 

mg/kg chuột. Dịch chiết cũng có tác dụng ngăn chặn các biến chứng do bệnh tiểu 

đường gây ra và tăng cường chức năng của gan và thận. 

Tác dụng chống cholesterol cao cũng là một khả năng ứng dụng khác của lupeol. 

Sudhahar và cộng sự đã cho biết khi điều trị bằng lupeol và lupeol linoleate làm giảm 

mức LPO và làm tăng các chất chống oxi hóa theo cơ chế enzyme và không enzyme. 

Lupeol trong các nguồn tự nhiên đã được ứng dụng rộng rãi trong các sản phẩm làm 

thực phẩm cho người đặc biệt là làm chất phụ gia thực phẩm và mỹ phẩm như là chất 

kích thích quá trình tổng hợp các protein gây căng thẳng, các thành phần thúc đẩy quá 

trình tạo melanin, các chất điều hòa sự hình thành sắc tố cho các sản phẩm chăm sóc 

tóc, các mỹ phẩm ít bị dị ứng và các mỹ phẩm chứa lupeol có tác dụng ngăn chặn sự 

lão hóa của da.  
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Trên cơ sở tác dụng được sử dụng trong dân gian của cây Hoàn Ngọc và các tác dụng 

sinh học của các chất đã được tìm thấy trong loài cây này, nhóm nghiên cứu do Cơ 

quan Chủ trì: DNTN Hòan Ngọc 7 Nga Tây Ninh cùng phối hợp với Chủ nhiệm Dự 

án Nguyễn Thị Xem thực hiện đề tài “Nghiên cứu Quy trình Công nghệ tạo Chế phẩm 

phòng chống Khối u từ cây Hoàn Ngọc Pseuderanthemum Palatiferum (Nees) Raldk”. 

Dự án SXTN đã hoàn thành các mục tiêu đề ra: 

- Đã hoàn thiện quy trình chiết xuất tổng triterpene quy mô 500kg nguyên liệu/ mẻ với 

điều kiện chiết xuất là: nhiệt độ 60 độ C, dung môi etanol 80%, tỉ lệ dung: nguyên liệu 

(3:1, khối lượng/thể tích), thời gian chiết xuất 18h. Hiệu suất thu cao chiết khoảng 6,5-

6,9% so với nguyên liệu và hàm lượng triterpene chiếm khoảng 9,0-9,3%. 

- Đã hoàn thiện quy trình tinh chế tổng triterpene quy mô 100kg nguyên liệu/mẻ sử 

dụng dung môi tinh chế là ethanol 96% và acetone. Hiệu suất thu được tổng triterpene 

đạt tiêu chuẩn tổng hàm lượng lupeol và betulin 80% là 8,8 % so với cao chiết và 0,60 

% so với lượng nguyên liệu khô ban đầu. 

- Đã hoàn thiện quy trình chiết xuất bột từ dịch chiết nước trà Hoàn Ngọc quy mô 

500kg nguyên liệu/mẻ. Quá trình chiết xuất được tiến hành ở 80 oC trong vòng 18h. 

Hiệu suất chiết đạt 5-7% so với lượng nguyên liệu ban đầu. 

- Đã hoàn thiện quy trình tinh chế bột từ dịch chiết nước trà Hoàn Ngọc quy mô quy 

mô 100 kg /mẻ để thu được sản phẩm có độ hòa tan trong nước tốt hơn. Dung môi sử 

dụng cho quá trình tinh chế là ethanol thực phẩm 96% và nước tỉ lệ 3:7, thời gian 

ngâm là 5h. Hiệu suất thu sản phẩm đạt 82,5% so với lượng bột từ dịch chiết nước. 

- Đã nghiên cứu quy trình bào chế viên nang chứa 250mg từ bột triterpene quy mô 

0,5kg nguyên liệu/ mẻ có Độ rã: 3,45 ± 0,13 phút; Độ đồng đều khối lượng: 500,02 ± 

0,05 mg. Viên đạt được các yêu cầu cơ bản về độ thấm ướt và rã; độ đồng đều khối 

lượng theo phương pháp đánh giá trong DĐVNIV. 

- Đã nghiên cứu quy trình bào chế viên nang chứa 250mg từ bột triterpene quy mô 

72.000 viên/ mẻ. Sau khi thực hiện theo qui trình thu được: 71.509 viên đạt tiêu chuẩn, 

tức hao hụt 0.682; viên nang đạt độ ổn định ≥ 2 năm. 

- Đã nghiên cứu quy trình bào chế viên nang 500mg chứa bột từ dịch chiết nước trà 

hoàn ngọc quy mô 0,5kg nguyên liệu/ mẻ. Viên đạt được các yêu cầu cơ bản về độ 

thấm ướt và rã; độ đồng đều khối lượng theo phương pháp đánh giá trong DĐVN IV. 

- Đã nghiên cứu quy trình bào chế viên nang 500mg chứa bột từ dịch chiết nước trà 

hoàn ngọc quy mô 72.000 viên/ mẻ. Sau khi thực hiện theo qui trình thu được: 71.800 

viên đạt tiêu chuẩn, tức hao hụt 0.3%; viên nang đạt độ ổn định ≥ 2 năm. 

- Đã nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của sản phẩm dạng viên 

nang cứng chứa triterpene Hoàn Ngọc- TANU Gold. Kết quả cho thấy sản phẩm này 

không thể hiện độc tính cấp và không thể hiện độc tính bán trường ở các mức liều 

nghiên cứu là mức liều 0,5 viên mẫu thử/ kg thỏ/ ngày (tương ứng với mức liều tối đa 

dùng cho người là 8 viên/ người/ ngày) và mức liều 1,5 viên mẫu thử/kg thỏ/ngày (cao 

hơn gấp 3 lần so với liều dùng cho người) không ảnh hưởng đến thể trạng, hoạt động 

của thỏ thử nghiệm. 
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- Đã xây dựng TCCS sản phẩm viên nang chứa bột từ dịch chiết nước trà Hoàn Ngọc 

TCCS, tên thương mại TANU Green, được cục An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế cấp 

chứng nhận số 16558/2014/ATTP-XNCB ngày 10/09/2014. 

- Đã kiểm nghiệm sản phẩm viên nang chứa bột từ dịch chiết nước trà Hoàn Ngọc, tên 

thương mại TANU Green đạt tiêu chuẩn cơ sở. 

- Đăng ký sở hữu trí tuệ quy trình chiết xuất bột từ dịch chiết nước từ trà Hoàn Ngọc, 

quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ số 41206/QĐ-SHTT ngày 13/07/2015 của 

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Bổ sung vùng trồng cây Hoàn Ngọc là 20 ha vùng trồng cây Hoàn Ngọc tại Phước 

Minh, DMC, TN, Đất được thuê theo văn bản số 716/UBND-KTTC của Ủy Ban Nhân 

Dân Tỉnh Tây Ninh ngày 07 tháng 04 năm 2014. 

- Đã sản xuất được 6.462.200 viên TANU Green và 2.109kg bột từ dịch chiết nước trà 

Hoàn Ngọc và 2.023.450 triệu viên. 

- Đã tổ chức mua, lắp ráp, đào tạo cán bộ vận hành và đưa vào sử dụng: Máy sấy tầng 

sôi tạo hạt - Công suất 100kg/mẻ; Hệ thống chiết suất cô đặc tuần hoàn - Công suất 

500kg nguyên liệu/mẻ; Máy đóng nang tự động - công suất 72.000 viên/mẻ. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 14037/2017) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

N.T.T (NASATI) 
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Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử (tính tương tự loài – Quasi-species) của vi 

rút dengue đang lưu hành tại Việt Nam và Philipin 

 

Sốt dengue, sốt xuất huyết dengue (SD/SXHD) là một bệnh nhiễm vi rút cấp tính 

và trở thành mối quan ngại chính về sức khoẻ cộng đồng tại các khu vực nhiệt đới 

và bán nhiệt đới. Đây là một bệnh lan truyền bằng vector (muỗi) với tốc độ nhanh 

và số trường hợp mắc tăng hơn 30 lần trong vòng 50 năm qua trên phạm vi toàn 

cầu. 

Căn nguyên của SD/SXHD được xác định do vi rút dengue với 4 típ huyết thanh 

(DEN1-DEN4). Vi rút dengue có vật liệu di truyền là RNA nên thiếu hụt hoạt động 

chỉnh sửa (DNA polymerase), do đó ước tính sẽ xuất hiện tỷ lệ lỗi khoảng từ 10-3 đến 

10-5 đột biến trên nucleotide trong 1 chu kỳ nhân lên và khả năng xảy ra rất nhiều đột 

biến kép (5,7,8). Cho dù phần lớn vi rút đột biến đều không có khả năng gây nhiễm, 

nhưng cũng tạo ra quần thể vi rút chứa các vi rút đa dạng về di truyền (có thể gọi là 

quasi species- tương tự loài). Cơ chế của sự chọn lọc còn chưa rõ, nhưng khả năng ảnh 

hưởng đến tiến triển của bệnh, đặc biệt trong nhiễm thứ phát của tính tương tự loài cần 

được làm rõ (8–11).  

Tại Việt Nam, sự lưu hành của 4 típ huyết thanh của vi rút dengue cũng được ghi 

nhận, trong đó vi rút DEN1 và DEN2 là vi rút gây dịch nổi trội trong những năm gần 

đây (2,12–15). Việt Nam và Philippines là 2 quốc gia có số mắc và số tử vong do 

SXHD cao nhất trong khu vực Đông nam Á và Tây Thái bình dương, trong khuôn khổ 

nhiệm vụ hợp tác quốc tế Việt Nam- Nhật bản- Phillipines, nhóm nghiên cứu tại Viện 

Vệ sinh dịch tễ Trung ương do PGS.TS. Lê Thị Quỳnh Mai làm chủ nhiệm, đã thực 

hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học phân tử (tính tương tự loài - Quasi-

species) của vi rút dengue đang lưu hành tại Việt Nam và Philipin” với mục tiêu 

nghiên cứu:  

Xác định đặc điểm phân tử (tính tương tự trong loài- Quasi species) của vi rút dengue, 

các yếu tố ảnh hưởng đến tính thấm thành mạch, so sánh sự lưu hành các phân típ 

huyết thanh, các kiểu gen của DENV tại Việt Nam và Philipin; Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp dự báo phòng chống dịch. 

Nghiên cứu về “đặc điểm sinh học phân tử (tính tương tự loài - Quasi-species) của vi 

rút Dengue đang lưu hành tại Việt Nam và Philipin” trong giai đoạn 2014-2016 đã 

cho thấy:  
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- Xu hướng đồng lưu hành 4 tip vi rút dengue trong các mùa dịch được ghi nhận tại 

Việt Nam và Philippines. Kiểu gen của từng tip huyết thanh mang tính địa phương cho 

từng quốc gia. Sự thay đổi (tiến hoá) về mặt di truyền của các kiểu gen của vi rút 

dengue chưa được ghi nhận trong giai đoạn nghiên cứu.  

- Chưa phát hiện bằng chứng về sự liên quan giữa biểu hiện tăng tính thấm thành mạch 

và sự thay đổi di truyền của virut dengue. Mức độ nghiêm trọng (diễn biến nặng của 

bệnh) được ghi nhận tại các bệnh nhân nhiễm vi rút dengue thứ phát, vi rút DEN-2 có 

xu hướng gây bệnh nặng hơn so với các tip vi rút khác. Tuy nhiên khả năng tăng độc 

lực của vi rút DEN-2 kiểu gen Cosmopolitant được xác định trong nghiên cứu này 

chưa được chứng minh.  

- Kháng thể bảo vệ tồn lưu trong cộng đồng cảm nhiễm tại Hà nội đạt 34%, tập trung 

chủ yếu tại nhóm tuổi 20-40 tuổi, giá trị trung bình KT đặc hiệu của DEN-1, DEN-2 

và DEN-3 đều giảm sau mùa dịch liên quan đến hiện tượng trung hoà với vi rút lưu 

hành gây dịch, vì vậy việc tiếp tục lưu hành bệnh SXHD trong cộng đồng là hiện thực 

và diễn biến nặng liên quan đến cơ chế kháng thể tăng cường (ADE) cần được cảnh 

báo. Các phương pháp dự báo và phòng chống dịch cần dược thực hiện đồng bộ phát 

triển trên cơ sở các dữ liệu về dịch tễ, côn trùng, thời tiết và mặt bằng kháng thể trong 

cộng đồng.  

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 14884/2017) tại Cục 

Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 

 

 

 

 

  

  

 

 


