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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Việt Nam sản xuất thử nghiệm thành công vắcxin phòng dịch tả lợn châu Phi 

 
Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, nghiên cứu vaccine phòng dịch 

tả lợn châu Phi của Việt Nam đang có kết quả tích cực bước đầu (Ảnh: Phạm Anh) 

(Theo vnexpress) Tại cuộc họp về "Giải 

pháp sử dụng vắcxin, chế phẩm sinh 

học trong phòng chống bệnh dịch tả lợn 

châu Phi" do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn tổ chức sáng 2/7/2019, 

GS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam cho biết các nhà 

khoa học thuộc nhóm nghiên cứu mạnh 

về vắcxin của Học viện đã phân lập 

được tế bào PAM để sản xuất vắcxin 

phòng dịch tả lợn châu Phi. 

Cách đây 4 tháng, Học viện bắt đầu 

nghiên cứu 4 loại vắcxin phòng dịch tả 

lợn châu Phi gồm (vắcxin vô hoạt (đã thử 

nghiệm trong phòng thí nghiệm), nhược 

độc truyền thống (đã làm các kỹ thuật tạo 

chủng virus, đang cấy chuyển thử nghiệm 

sinh học phân tử), vắcxin nhược độc tự 

nhiên (đang sàng lọc chọn chủng tự 

nhiên), vắcxin dùng công nghệ xóa gene 

(đang triển khai các nghiên cứu). 

Với vắcxin vô hoạt, nhóm nghiên cứu 

thành công, phân lập, lựa chọn được một 

số chủng virus, lựa chọn môi trường sản 

xuất vắcxin và xác định được chủng virus 

cường độc để đánh giá chất lượng vắcxin. 

"Bước đầu đạt kết quả tốt quy mô phòng 

thí nghiệm trong diện hẹp", GS Lan nói. 

Nhóm nghiên cứu thực hiện thí nghiệm 

trong khu nuôi động vật Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam và cơ sở chăn nuôi 

ngoài thực địa của ông Trịnh Vũ Trình 

(Hưng Yên). Tiêm thí nghiệm đối với 14 

heo nái từ ngày 18/4 và lặp lại mũi 2 vào 

ngày 12/5. Sau 8 tuần, 13 lợn nái sức 

khỏe vẫn bình thường, ăn uống tốt và đẻ 

con, có một con bị chết do dịch tả sau khi 

tiêm mũi 1.  

Thử nghiệm tiêm cho lợn khỏe và nhốt 

chung với đàn bị bệnh, kết quả cho thấy 

con được tiêm phòng không bị lây nhiễm. 

Từ kết quả thí nghiệm, bà Lan khẳng định 

vắcxin an toàn và bảo hộ cao đối với lợn 

được tiêm phòng. Tuy nhiên do thời gian 

nghiên cứu và thử nghiệm ngắn, nhiều thí 

nghiệm đã được rút ngắn nên bà Lan cho 

rằng các loại vắcxin cần nghiên cứu thêm 

trên diện rộng và lặp lại, bổ sung nhiều 

thí nghiệm để tối ưu hóa công thức, chất 

lượng vắcxin. Cần triển khai các nghiên 

cứu tiếp theo để tạo các vắcxin khác tốt 

hơn. 
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"Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

cần cấp kinh phí khẩn cấp cho nghiên 

cứu và sản xuất vắcxin dịch tả lợn châu 

Phi; tổ chức giúp Học viện đánh giá chất 

lượng vắcxin sản xuất ra để sớm đưa vào 

phục vụ sản xuất", GS Lan kiến nghị.  

Tại cuộc họp, đại diện nhiều nhóm nghiên 

cứu đến từ các doanh nghiệp cũng giới 

thiệu về các kết quả bước đầu sản xuất 

vắcxin, chế phẩm sinh học có thể áp dụng 

vào chăn nuôi giúp phòng dịch bệnh tả 

lợn châu Phi.  

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho 

rằng, Bộ sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn, 

phối hợp cùng Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam, sớm xây dựng quy trình khảo 

nghiệm, kiểm nghiệm vắcxin trong hoàn 

cảnh đặc biệt của Việt Nam. Bộ trưởng 

cũng chỉ đạo không chủ quan với các kết 

quả đạt được, cần tiếp cận theo các hướng 

sáng tạo nhất để đẩy nhanh các bước, sớm 

thương mại hóa vắcxin ra thị trường. 

Trong suốt 100 năm qua, các nhà khoa 

học trên thế giới đã nghiên cứu sản xuất 

được 7 dòng vắcxin dịch tả lợn châu Phi 

(đã đánh giá tính hiệu lực) từ các chủng 

giống virus nhược độc. Tuy nhiên, việc 

thương mại hóa các loại vắcxin này gặp 

nhiều khó khăn, do chi phí sản xuất rất 

cao, vì vậy việc phòng bệnh cho các trang 

trại chăn nuôi lợn với dịch tả lợn châu Phi 

không được thực hiện. Mỗi khi mầm bệnh 

lây lan, biện pháp được áp dụng là tiêu 

hủy đàn lợn. 

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Việt 

Nam cách đây hơn 4 tháng và lây lan 

nhanh trên 60 tỉnh, thành trên cả nước. Đã 

có gần 3 triệu con lợn nhiễm bệnh bị tiêu 

hủy. Hiện dịch vẫn chưa có dấu hiệu giảm 

và nguy cơ tiếp tục lây lan các tỉnh còn 

lại, nhất là khu vực Đồng bằng sông Cửu 

Long. 
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Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tăng kỉ lục trong 6 tháng đầu năm 

 

Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội nghị sơ kết. 

(Tạp chí Khám phá) Trong 6 tháng đầu 

năm 2019, công tác xử lý đơn đăng ký sở 

hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ 

có sự bứt phá mạnh với số lượng đơn 

được xử lý tăng 66,8% so với cùng kỳ 

năm 2018. 

Báo cáo hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) 

trong 6 tháng đầu năm của Cục SHTT 

(Bộ Khoa học và Công nghệ) cho thấy, 

công tác tiếp nhận và xử lý đơn đã có sự 

tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 

2018. 

Cụ thể, tính đến hết ngày 30/6/2019, 

lượng đơn xác lập quyền sở hữu công 

nghiệp (SHCN) nhận được tăng cao so 

với cùng kỳ (tăng 15%), trong đó đơn 

đăng ký sáng chế, đơn kiểu dáng công 

nghiệp (KDCN) và đăng ký quốc tế nhãn 

hiệu tăng cao lần lượt là 22,7%, 23,5% và 

27,5%. 

Đặc biệt, công tác xử lý đơn đăng ký 

SHCN có sự bứt phá mạnh với số lượng 

đơn được xử lý tăng cao kỷ lục, đến 

66,8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó 

kết quả xử lý đơn sáng chế và nhãn hiệu 

tăng rất cao, lần lượt là 79,2% và 83,8%. 

Cục đã tập trung xử lý các đơn đăng ký 

sáng chế, Giải pháp hữu ích của người 

Việt Nam và đơn khiếu nại tồn sâu (kết 

quả xử lý đơn khiếu nại tăng trên 50% so 

với cùng kỳ năm 2018). 

Bên cạnh việc cấp văn bằng bảo hộ và xử 

lý đơn các loại, các công tác khác của 

Cục SHTT cũng được quan tâm triển khai 

như: công tác hội nhập và hợp tác quốc tế 

đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của đất 

nước, của Bộ KH&CN nói chung và hoạt 

động chuyên môn của Cục SHTT nói 

riêng; công tác đào tạo, tập huấn, tuyên 

truyền phổ biến pháp luật và nghiên cứu 

khoa học cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ đề ra và đóng góp cụ thể hơn cho kết 

quả công tác của Cục SHTT; công tác 

thông tin SHCN được bảo đảm thông qua 

việc cung cấp thông tin qua Thư viện điện 

tử SHCN, Thư viện số về bằng sáng chế, 

Công báo SHCN để phục vụ hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển công 

nghệ và đổi mới sáng tạo của xã hội... 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 

tháng đầu năm 2019 của Cục SHTT ngày 

22/7, Thứ trưởng Phạm Công Tạc ghi 

nhận và đánh giá cao những kết quả đạt 

được trong 6 tháng đầu năm 2019 của 

Cục SHTT. 
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Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục nhận Kỷ niệm chương vì sự 

nghiệp khoa học và công nghệ, Bằng khen Bộ trưởng Bộ KH&CN, Giấy khen Cục 

trưởng Cục SHTT vì đã có những đóng góp trong hoạt động KH&CN nói chung và 

SHTT nói riêng. 

 

Cục trưởng Đinh Hữu Phí phát biểu tại Hội nghị sơ kết. 



6 

 

Ấn tượng về lượng đơn gia tăng trong 6 

tháng đầu năm, Thứ trưởng khẳng định, 

với tốc độ nộp đơn ngày càng gia tăng, 

năm sau cao hơn năm trước, các hoạt 

động hợp tác quốc tế phải tham gia 

thường xuyên hơn, công tác xây dựng và 

xử lý văn bản ngày càng gấp rút… thì đây 

thực sự là khối lượng công việc khổng lồ, 

điều này cũng cho thấy sự nỗ lực rất 

lớn của tập thể cán bộ Cục SHTT. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhận định, 

khi lượng đơn nộp vào Cục SHTT ngày 

càng tăng thì cần phải có giải pháp xử lý 

và đây cũng là thách thức rất lớn đối với 

Cục SHTT và Bộ KH&CN. Đặc biệt 

trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp 

định CPTPP, FTA, và gần đây nhất 

EVFTA thì vai trò của SHTT ngày càng 

tăng và rất nhiều việc cần phải làm. 

Trước mắt, Thứ trưởng đề nghị Cục Sở 

hữu trí tuệ cần tăng cường trang thiết bị 

và hạ tầng công nghệ thông tin nâng cao 

chất lượng và tiến độ xử lý đơn để thực 

sự là bước đột phá trong sự phát triển của 

hệ thống SHTT nói chung và Cục SHTT 

nói riêng. 

Theo Cục trưởng Đinh Hữu Phí, trong 6 

tháng cuối năm 2019, Cục tiếp tục thực 

hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công 

tác xử lý đơn SHCN, trong đó ưu tiên các 

đơn sáng chế và nhãn hiệu, cũng như đơn 

sáng chế của người nộp đơn Việt Nam. 

Ngoài ra, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, 

hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và triển 

khai có hiệu quả Đề án xây dựng Mạng 

lưới các Trung tâm Phát triển tài sản trí 

tuệ (IP-Hub)... Đồng thời, Cục SHTT 

sẽ chủ động tham gia đàm phán nội dung 

SHTT trong các FTA; hoàn tất thủ tục gia 

nhập Thỏa ước La-hay về đăng ký quốc tế 

KDCN 
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Cuộc thi khởi nghiệp về giải pháp cho người khuyết tật tại Việt Nam 

 
Quang cảnh buổi họp báo 

(NASATI) Cuộc thi khởi nghiệp về giải 

pháp cho người khuyết tật tại Việt Nam 

- SDG Challenge 2019 với chủ đề "Giải 

pháp sáng tạo cải thiện tiếp cận cho 

người khuyết tật", do Trung tâm Hỗ trợ 

Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC) 

thuộc Cục Phát triển thị trường và 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ- 

Bộ Khoa học và Công nghệ và Chương 

trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 

tổ chức. Cuộc thi là một phần trong 

chuỗi sự kiện khởi nghiệp sáng tạo vì 

cộng đồng Impact Techfest Vietnam 

2019. SDG Challenge 2019 dự kiến 

được khởi động vòng đơn vào đầu tháng 

7. 

SDG Challenge (Thử thách SDG) là cuộc 

thi được tổ chức mỗi 2 năm bởi Chương 

trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) 

cùng các đối tác. SDG Challenge được 

thực hiện nhằm tìm kiếm và ươm tạo các 

doanh nghiệp khởi nghiệp tạo ra tác động 

tích cực cho xã hội thông qua chuỗi các 

hoạt động đào tạo, tăng tốc khởi nghiệp, 

tư vấn kỹ thuật và kết nối đầu tư dành cho 

các doanh nghiệp khởi nghiệp. SDG 

Challenge 2017 đã được tổ chức thành 

công với hơn 200 đơn đăng ký, 12 đội 

tham gia vòng chung kết và 4 đội xuất sắc 

chiến thắng, tiếp tục tham gia vào chương 

trình Tăng tốc khởi nghiệp và nhận tổng 

mức đầu tư 85,000 USD.  

Theo thông tin tại buổi họp báo công bố 

và giới thiệu về cuộc thi SDG Challenge 

2019 ngày 3/7/2019, cuộc thi hướng đến 

tìm kiếm các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ 

người khuyết tật tham gia và hòa nhập 

cộng đồng; tạo ra sân chơi cho các startup 

và các nhóm thanh niên có ý tưởng sáng 

tạo, hướng đến mục đích nâng cao nhận 

thức của cộng đồng về người khuyết tật 

và các mục tiêu phát triển bền vững. 

SDG Challenge 2019 không chỉ là một 

cuộc thi đơn thuần về khởi nghiệp, đây 

còn là cơ hội để mọi người cùng chung 

tay tạo ra những giá trị tốt đẹp, bình đẳng, 

là cơ hội để mở ra cánh cửa cho người 

khuyết tật được tiếp cận bình đẳng và an 

toàn với quyền lợi và các dịch vụ trong 

cuộc sống hàng ngày. Với mục tiêu lan 

tỏa nhận thức đó, đối tượng tham dự của 

cuộc thi sẽ không bị giới hạn. Những 

doanh nghiệp, tổ chức khởi nghiệp, tổ 

chức cộng đồng hay các nhóm sinh viên 

đều có thể tham gia cuộc thi. Thông qua 

cuộc thi, các bạn startup, thanh niên cũng 
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như các doanh nghiệp sẽ truyền thêm cảm 

hứng, động lực và tiếp tục phát triển 

không chỉ trên khía cạnh kinh tế, công 

nghệ mà còn nâng cao hơn nữa trách 

nhiệm với cộng đồng; cùng nhau liên kết, 

chung tay vì một Việt Nam phát triển bền 

vững và không ai bị bỏ lại phía sau. 

Bà Caitlin Wiesen, Giám đốc Quốc gia 

Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại 

Việt Nam - UNDP, cho biết: "Chúng tôi 

rất vui vì được hợp tác với Bộ Khoa học 

và Công nghệ khởi động TechFest 2019 

với cuộc thi tìm kiếm giải pháp sáng tạo 

nhằm tăng cường sự hòa nhập của người 

khuyết tật. Cuộc thi sẽ khuyến khích các 

doanh nghiệp đổi mới sự sáng tạo của 

người khuyết tật và cho người khuyết tật 

hướng tới tương lai hòa nhập và bền 

vững hơn". 

Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Tổng 

cục Thống kê phối hợp với Quỹ Nhi đồng 

Liên Hợp quốc tại Việt Nam (Unicef) có 

khoảng 7% dân số Việt Nam, tương 

đương với 6,2 triệu dân số độ từ 2 tuổi trở 

lên là người khuyết tật. Tuy nhiên, người 

khuyết tật vẫn gặp nhiều khó khăn trong 

cuộc sống. Trước những thách thức đó, 

trong những năm gần đây, sự phát triển 

của công nghệ chứng minh rằng các giải 

pháp công nghệ giúp cho những người 

khuyết tật có thể dễ dàng tiếp cận và hoà 

nhập xã hội hơn. Bên cạnh đó, ngày càng 

có sự xuất hiện nhiều impact startup 

(doanh nghiệp khởi nghiệp tác động xã 

hội) thu hút sự quan tâm của các nhà đầu 

tư như Vulcan Augmetics, SCDeaf, 

MultiGlass… với các sản phẩm tạo điều 

kiện thuận lợi cho người khuyết tật dễ 

dàng tiếp cận và tham gia các hoạt động 

trong cuộc sống. Cuộc thi SDG Challenge 

2019 được kỳ vọng sẽ góp phần giải 

quyết thách thức trên.  

SDG Challenge 2019 bao gồm 3 vòng 

đánh giá để lựa chọn được những sản 

phẩm tiềm năng nhất. Vòng nhận hồ sơ 

trực tuyến sẽ mở đến hết ngày 30/7/2019. 

Các đội được lựa chọn sẽ trải qua 6 buổi 

tập huấn về kiến thức khởi nghiệp và kinh 

doanh trong tháng 8/2019. Vòng thuyết 

trình Chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào 

tháng 9. Dự án khởi nghiệp thắng cuộc sẽ 

có một chuyến đi Hàn Quốc học tập mô 

hình khởi nghiệp tác động xã hội và một 

chương trình ươm tạo 8 tuần do Trung 

tâm NSSC tổ chức với các vòng thúc đẩy 

khởi nghiệp chuyên sâu và kết nối nhà 

đầu tư. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Cánh tay robot sử dụng vi khuẩn để phát hiện hóa chất 

 

Một cánh tay robot sử dụng vi khuẩn 

được thiết kế để "nếm" một loại hóa 

chất cụ thể đã được phát triển bởi các 

kỹ sư, đây là một bằng chứng về khái 

niệm cho robot mềm dựa trên nền tảng 

sinh học. 

Tầm nhìn dài hạn của các nhà khoa học là 

xây dựng một microbiota tổng hợp cho 

các robot mềm có thể giúp sửa chữa, tạo 

năng lượng hoặc sinh học môi trường.  

Robot mềm sử dụng vật liệu nhẹ, linh 

hoạt và mềm mại để tạo ra những cỗ máy 

phù hợp với tính linh hoạt của sinh vật và 

thiết kế robot mềm thường lấy cảm hứng 

từ thiên nhiên. Thêm các tế bào sống thực 

tế vào robot mềm đưa các nhà khoa học 

thêm một bước nữa để tạo ra các máy lai 

cơ học sinh học. 

Thiết bị mới này sử dụng mô-đun sinh 

học dựa trên vi khuẩn E.coli được thiết kế 

để đáp ứng với IPTG hóa học bằng cách 

sản xuất protein huỳnh quang. Các tế bào 

vi khuẩn cư trú trong giếng với màng 

xốp, linh hoạt cho phép các hóa chất xâm 

nhập nhưng giữ các tế bào bên trong. Mô-

đun sinh học này được tích hợp vào bề 

mặt của một dụng cụ kẹp linh hoạt trên 

cánh tay robot, vì vậy bộ kẹp có thể 

"nếm" môi trường thông qua các ngón tay 

của nó. 

Khi IPTG đi qua màng vào buồng, các tế 

bào phát huỳnh quang và các mạch điện 

tử bên trong mô-đun sẽ phát hiện ánh 

sáng. Tín hiệu điện truyền đến bộ điều 

khiển của bộ kẹp, có thể quyết định xem 

có nên lấy thứ gì đó hay nhả nó hay 

không. 

Khi thử nghiệm, dụng cụ kẹp có thể kiểm 

tra bồn nước trong phòng thí nghiệm để 

tìm IPTG sau đó quyết định có đặt vật thể 

vào bồn tắm hay không. 

Cho đến nay, robot sinh học này chỉ có 

thể nếm một thứ và thật khó để thiết kế 

các hệ thống có thể phát hiện sự thay đổi 

nồng độ. Một thách thức khác là duy trì 

một quần thể vi khuẩn ổn định trong hoặc 

trên một robot - có thể so sánh với hệ vi 

sinh vật hoặc hệ sinh thái của vi khuẩn và 

nấm sống trong hoặc trên cơ thể chúng ta 

và thực hiện nhiều chức năng hữu ích cho 
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chúng ta. Vi khuẩn có thể được thiết kế 

cho các chức năng khác nhau trên robot: 

phát hiện hóa chất, tạo ra các polyme để 

sửa chữa hoặc tạo ra năng lượng. 

P.T.T (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/20

19/06/190626160316.htm 
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Các động cơ siêu nhỏ có thể 'đi bộ' để thực hiện các nhiệm vụ 

 
Động cơ di động có thể mở đường cho robot lắp ráp các cấu trúc phức tạp - bao gồm 

cả việc lắp ráp thành các robot khác. 

Nhiều năm trước, giáo sư MIT Neil 

Gershenfeld đã có một suy nghĩ táo 

bạo. Bị mắc kẹt bởi thực tế là tất cả các 

sinh vật sống trên thế giới được tạo ra 

từ sự kết hợp của chỉ 20 axit amin, anh 

tự hỏi: Có thể tạo ra một bộ chỉ gồm 20 

bộ phận cơ bản có thể được sử dụng để 

lắp ráp tất cả các sản phẩm công nghệ 

khác nhau trong thế giới? 

Gershenfeld và các sinh viên của mình đã 

đạt được tiến bộ ổn định theo hướng đó 

kể từ khi có ý tưởng. Thành tựu mới nhất 

của họ, được trình bày trong tuần này tại 

một hội nghị robot quốc tế, bao gồm một 

bộ 5 bộ phận cơ bản nhỏ có thể được lắp 

ráp thành nhiều loại thiết bị chức năng, 

bao gồm một động cơ "đi bộ" nhỏ có thể 

di chuyển qua lại trên bề mặt hoặc quay 

bánh răng của máy. 

Các nhà khoa học đã tạo ra các bộ phận 

riêng biệt có thể được nối lại với nhau, 

tạo thành một loại LEGO vi mô chức 

năng. Hệ thống mới này là một bước quan 

trọng trong việc tạo ra một bộ các bộ 

phận được tiêu chuẩn hóa có thể được sử 

dụng để lắp ráp robot với các khả năng cụ 

thể phù hợp với một nhiệm vụ cụ thể 

hoặc tập hợp các nhiệm vụ. Các robot 

được xây dựng có mục đích như vậy sau 

đó có thể được tháo rời và lắp ráp lại khi 

cần ở nhiều dạng khác nhau mà không 

cần thiết kế và sản xuất robot mới từ đầu 

cho mỗi ứng dụng. 

Ý tưởng ban đầu của các nhà khoa học là 

phát triển một robot có khả năng giống 

như con kiến để nâng trọng lượng gấp 

bảy lần trọng lượng của chính nó. 

Để xây dựng "bộ não", các nhà khoa học 

đã thêm các loại bộ phận có chứa các 

mạch tích hợp cỡ milimet, cùng với một 

số loại bộ phận khác để đảm bảo kết nối 

tín hiệu điện theo ba chiều. 

Sự đơn giản và đều đặn của các cấu trúc 

này làm cho việc lắp ráp của chúng được 

tự động hóa tương đối dễ dàng. Để làm 

được điều đó, các nhà khoa học đã phát 

triển một cỗ máy mới giống như sự giao 

thoa giữa máy in 3 chiều và mạch điện tử, 

nhưng không giống như một trong hai, 

máy này có thể tạo ra các hệ thống robot 

hoàn chỉnh trực tiếp từ các thiết kế kỹ 

thuật số. Cỗ máy này là bước đầu tiên 
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hướng tới mục tiêu cuối cùng của dự án là 

"chế tạo một bộ lắp ráp có thể tự lắp ráp 

ra khỏi các bộ phận mà nó lắp ráp". 

P.T.T (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/20

19/07/190702152751.htm 
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Sự biến mất của san hô gây ra những thay đổi vĩnh viễn trong cuộc sống những 

loài cá 

 

Theo một nghiên cứu cho thấy việc 

biến mất của san hô do nhiệt độ nước 

biển tăng đã dẫn đến những thay đổi 

lâu dài đối với các cộng đồng các loài 

cá. 

Các loài cá ăn thịt lớn như cá bống và cá 

rất nhỏ như cá chuồn giảm đáng kể về số 

lượng và phần lớn được thay thế bằng các 

loài cá thích rong biển như cá thỏ. 

Các nhà nghiên cứu cho thấy bằng chứng 

rõ ràng rằng việc biến mất san hô trở lại 

vào năm 1998 đã dẫn đến những thay đổi 

về đa dạng sinh học và sự dịch chuyển 

vĩnh viễn trong phạm vi các loài cá cùng 

tồn tại trên các rạn san hô, vẫn còn tồn tại 

đến ngày nay. 

Trong khi một số rạn san hô được khảo 

sát, đã có sự phục hồi trở lại sau khi bị 

biến mất, các rạn san hô khác đã chuyển 

sang các cánh đồng rong biển. 

Những thay đổi trong cộng đồng cá là rõ 

ràng nhất trên các rạn san hô rong biển 

này, những loài cá giống như loại 'động 

vật ăn cỏ' ăn rong biển đã trở thành một 

loài thống trị cộng đồng trên tất cả các 

rạn san hô trong nghiên cứu. 

Các nhà nghiên cứu tin rằng những thay 

đổi tương tự này có thể được tìm thấy ở 

các rạn san hô bị hư hại tương tự trên 

khắp thế giới và có thể được mô tả là 

trạng thái 'bình thường mới' đối với các 

rạn san hô bị biến mất (hay còn gọi là bị 

tẩy trắng). 

Đáng ngạc nhiên, ngay cả trên các rạn san 

hô nơi san hô dần dần phục hồi giữa các 

sự kiện tẩy trắng, số lượng loài cá đã 

phục hồi, nhưng không trở lại thành phần 

loài ban đầu của chúng. 

Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng thời 

gian giữa các giai đoạn tẩy trắng hiện 

đang giảm và thường dưới 10 năm. Trong 

nghiên cứu này, khung thời gian từ sự 

kiện tẩy trắng san hô năm 1998 đến lần 

quan trọng tiếp theo kéo dài hơn -18 năm 

- tuy nhiên cộng đồng cá vẫn không thể 

phục hồi. Điều này dẫn đến các nhà 

nghiên cứu kết luận các rạn san hô khác 

sẽ phải chịu những thay đổi tương tự, đặc 

biệt là các sự kiện tẩy trắng đang trở nên 

thường xuyên hơn. 

Tiến sĩ James Robinson, Đại học 

Lancaster, tác giả chính của nghiên cứu, 

cho biết: "Mặc dù khoảng thời gian 18 

năm giữa các sự kiện tẩy trắng hàng loạt 
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cho phép san hô phục hồi trên một số rạn 

san hô, chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng 

cho thấy quần thể cá không thể quay trở 

lại. Nghiên cứu trường hợp Seychelles 

cho thấy dưới mức độ nóng lên của đại 

dương hiện nay - trong đó tần suất trung 

bình của các sự kiện tẩy trắng là dưới 10 

năm - thay đổi vĩnh viễn đối với rạn san 

hô cá có khả năng trên hầu hết các rạn 

san hô trên toàn cầu". 

Giáo sư Nick Graham, thuộc Đại học 

Lancaster, cho biết thêm: "Bình thường 

mới đối với các rạn san hô sẽ là các cộng 

đồng cá sống gần rạn san hô sẽ có ít loài 

và bị chi phối bởi những loài cá ăn rong 

rêu và động vật không xương sống. Điều 

này sẽ thay đổi cách thức hoạt động của 

các rạn san hô và cơ hội về nghề cá cho 

các cộng đồng con người sống ở ven biển 

liền kề với các rạn san hô". 

P.T.T (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/20

19/06/190618070807.htm 
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Nghiên cứu cho thấy sự gián đoạn microbiome ruột làm tăng tốc độ di căn của 

ung thư vú 

 

Nghiên cứu mới của Đại học Virginia 

cho thấy hệ vi sinh vật đường ruột 

không khỏe mạnh có thể thúc đẩy sự 

lây lan của ung thư vú. Thông qua một 

loạt các thí nghiệm trên động vật, 

nghiên cứu mới đã chứng minh sự gián 

đoạn đối với quần thể vi khuẩn đường 

ruột có thể thúc đẩy sự di căn của các 

tế bào khối u. Ung thư vú dương tính 

với thụ thể hoóc môn, chiếm khoảng 

65% tất cả các hình thái của bệnh ung 

thư vú, được biết là nhanh chóng lan 

đến hạch bạch huyết và phổi. Sự tiến 

triển di căn này là một trong những 

thách thức lớn nhất trong việc điều trị 

bệnh hiệu quả. Mặc dù ung thư đáp 

ứng hiệu quả với liệu pháp hormone, 

nhưng rất khó để các bác sĩ lâm sàng 

dự đoán những yếu tố nào thúc đẩy sự 

di căn sớm. 

Nghiên cứu mới này đưa ra để điều tra 

mối liên hệ giữa hệ vi sinh vật đường ruột 

bị suy yếu, gọi là chứng rối loạn hệ khuẩn 

ruột (dysbiosis) và sự di căn của ung thư 

vú. Sử dụng mô hình chuột ung thư vú 

dương tính với thụ thể hoóc-môn, nghiên 

cứu đã phát hiện ra rằng việc phá vỡ hệ vi 

sinh vật của động vật thông qua kháng 

sinh mạnh dẫn đến tăng cường lưu thông 

các tế bào khối u, đặc biệt là các hạch 

bạch huyết và phổi. 

Tác giả tương ứng của nghiên cứu 

Melanie Rutkowski, cho biết: "Khi chúng 

tôi phá vỡ trạng thái cân bằng của hệ vi 

sinh vật ở chuột bằng cách điều trị mãn 

tính cho chúng bằng kháng sinh, nó sẽ 

dẫn đến tình trạng viêm một cách có hệ 

thống và trong phạm vi mô vú. Trong môi 

trường bị viêm này, các tế bào khối u có 

khả năng phổ biến nhiều hơn từ mô vào 

máu và phổi, đây là nơi chủ yếu để ung 

thư vú dương tính với thụ thể hoóc-môn 

di căn”.  

Nghiên cứu đã xác minh mối quan hệ 

nhân quả giữa rối loạn hệ khuẩn ruột và 

ung thư di căn bằng cách sao chép thí 

nghiệm sử dụng phương pháp cấy ghép vi 

khuẩn phân để phá vỡ hệ vi sinh vật của 

động vật. Kết quả tương tự nhau, cho thấy 

hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò 

trong việc điều chỉnh viêm mô và ung thư 

di căn. 

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng khối 

lượng kháng sinh được sử dụng trong các 

nghiên cứu trên động vật cao hơn đáng kể 

so với những gì con người sẽ dùng trong 

những tình huống lâm sàng thông thường. 

Vì vậy, nghiên cứu này hoàn toàn không 

nói đến phụ nữ bị ung thư vú nên tránh 

dùng các loại thuốc kháng sinh để điều trị 

nhiễm trùng. Thay vào đó, nghiên cứu 

này chỉ ra tiềm năng sử dụng sức khỏe 
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của microbiome của một người như một 

cách để đánh giá liệu họ có thể có nguy 

cơ mắc bệnh di căn cao hơn hay không. 

Có thông tin này tại thời điểm chẩn đoán 

ban đầu có thể giúp các bác sĩ lâm sàng 

hiệu chỉnh tốt hơn các phương pháp điều 

trị để cải thiện kết quả lâu dài. 

Rutkowski, giải thích thêm: "Những phát 

hiện này cho thấy rằng hệ vi sinh vật 

không khỏe mạnh và những thay đổi xảy 

ra trong mô có liên quan đến hệ vi sinh 

vật không tốt, có thể là những yếu tố tiên 

đoán sớm cho bệnh ung thư vú xâm lấn 

hoặc di căn. Cuối cùng, dựa trên những 

phát hiện này, chúng tôi sẽ suy đoán rằng 

hệ vi sinh vật không khỏe mạnh góp phần 

gia tăng sự xâm lấn và tỷ lệ mắc bệnh di 

căn cao hơn”.  

Đ.T.V (NASATI), theo 

https://newatlas.com/microbiome-breast-

cancer-metastatic-spread-gut-

bacteria/60056/ 
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Phát hiện các hợp chất trong nọc độc bọ cạp có khả năng tiêu diệt tụ cầu khuẩn 

và vi khuẩn lao 

 

Các nhà khoa học cho biết nọc độc của 

những loài động vật nguy hiểm thường 

không được xem là tiền chất lý tưởng 

để điều chế các loại thuốc có khả năng 

cứu sống bệnh nhân mắc bệnh hiểm 

nghèo. Tuy nhiên, nhiều nhóm nghiên 

cứu đã nỗ lực sàng lọc các độc tố này 

để tìm kiếm các hợp chất có tiềm năng 

rất lớn. Mới đây, một nhóm các nhà 

nghiên cứu tại Stanford đã tiến hành 

nghiên cứu trên nọc độc của loài bọ cạp 

và đã xác định được một cặp hợp chất 

được chứng minh là có khả năng tiêu 

diệt cả tụ cầu khuẩn và vi khuẩn lao. 

Đặc biệt, họ có thể tạo ra các dạng hợp 

chất tổng hợp trong phòng thí nghiệm. 

Mặc dù rất nguy hiểm nhưng nọc độc của 

bọ cạp đã được chứng minh là một nguồn 

khám phá y học phong phú. Các nhà khoa 

học đã khai thác hợp chất của độc tố để 

phát triển thuốc ức chế miễn dịch, thuốc 

trị sốt rét và nghiên cứu ung thư. Trước 

đó, một nhóm nghiên cứu đã tìm ra 

phương pháp sử dụng một axit amin trong 

nọc độc của bọ cạp để điều chế thuốc 

tiêm vào não bộ của người bệnh bị ung 

thư não, nhờ đó, có thể dễ dàng phát hiện 

các khối u não gây chết người. 

Bước đột phá mới nhất dựa trên nghiên 

cứu về loài bọ cạp Diplrialrus melici 

được tìm thấy ở miền đông Mexico của 

các nhà khoa học về y học phân tử thuộc 

trường Đại học Quốc gia Mexico. Trước 

đó, vào năm 2017, trong một nỗ lực nhằm 

loại bỏ nọc độc một cách an toàn cho cả 

bọ cạp và con người, các nhà nghiên cứu 

ở Morocco đã phát triển thiết bị “máy vắt 

sữa” điều khiển từ xa, trong đó, họ buộc 

dây vào đuôi bọ cạp và sử dụng một xung 

điện để kích thích các tuyến nọc độc 

phóng chất độc. 

Trên thực tế, thao tác trích xuất nọc độc 

từ bọ cạp cực kỳ nguy hiểm và không dễ 

thực hiện vì nọc độc của loài này có khả 

năng gây tử vong cho con người. Nhóm 

nghiên cứu Mexico đã áp dụng phương 

pháp thông thường, đơn giản hơn, đó là 

kích thích đuôi của loài động vật này 

bằng các xung điện nhẹ để trích xuất các 

mẫu nọc độc nhỏ. Sau đó, họ đã quan sát 

thấy một sự thay đổi màu sắc từ trong 

suốt sang màu nâu khi nọc độc tiếp xúc 

với không khí. Các nhà nghiên cứu đã tìm 

hiểu và xác định được hai thành phần hợp 

chất có trong nọc độc đứng đằng sau sự 

biến đổi màu sắc này, trong đó, một hợp 

chất chuyển sang màu đỏ và hợp chất còn 

lại chuyển sang màu xanh trong quá trình 

tiếp xúc với không khí. 

Kết quả thử nghiệm của các chuyên gia 

hóa học tại trường Đại học Stanford do 

Richard Zare dẫn đầu với sự hỗ trợ và 
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hợp tác của nhóm nghiên cứu của trường 

Đại học Quốc gia Mexico cho thấy: chỉ 

với 0,5 microliter nọc độc, họ đã tìm ra 

cấu trúc phân tử của hợp chất và xác định 

đó là hai hợp chất Benzoquinone. 

Lớp phân tử của hợp chất có hoạt tính 

kháng khuẩn. Với cấu trúc đã được xác 

định, nhóm nghiên cứu sau đó thực hiện 

mô phỏng các phiên bản tổng hợp trong 

phòng thí nghiệm. Đây là một bước quan 

trọng trước khi áp dụng hiệu quả trong 

thực tế. 

Hợp chất Benzoquinone có đặc tính 

kháng khuẩn cực mạnh, khi cho tiếp xúc 

với vi khuẩn tụ cầu và vi khuẩn lao trong 

ống nghiệm, hợp chất này đã tiêu diệt hai 

loại chủng vi khuẩn trên nhanh chóng. 

Nhà nghiên cứu Zare cho biết: "Với chi 

phí sản xuất không hề rẻ là 39 triệu USD 

cho một gallon, nọc độc của bọ cạp, khi 

tính theo khối lượng, được đánh giá là 

một trong những vật liệu quý nhất trên 

thế giới”. Chính vì vậy, các nhà nghiên 

cứu cho rằng điều quan trọng là phải xác 

định cũng như tìm ra phương pháp tổng 

hợp các thành phần quan trọng, các hợp 

chất tiềm năng chứa trong nọc độc. 

Sau khi tổng hợp thành công các hợp chất 

mới, nhóm tiến hành thử nghiềm nhằm 

nghiên cứu khả năng sinh học của chúng 

khi áp dụng trong mô chuột. Thử nghiệm 

khi cho tiếp xúc với vi khuẩn tụ cầu và vi 

khuẩn lao cho thấy benzoquinone màu đỏ 

hoạt động rất hiệu quả trong việc tiêu diệt 

vi khuẩn tụ cầu trong khi benzoquinone 

màu xanh lam có khả năng tiêu diệt vi 

khuẩn lao thông thường, trong đó có cả 

các chủng vi khuẩn kháng thuốc. Đặc 

biệt, niêm mạc phổi ở chuột bị lao vẫn 

được bảo vệ. 

Nhóm nghiên cứu Đại học Stanford và 

Mexico cho biết trong tương lai sẽ tiến 

hành thêm những thử nghiệm trên cơ thể 

người trước khi phát triển thuốc điều trị 

bệnh lao và tụ cầu khuẩn. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp 

chí Proceedings of the National Academy 

of Science. 

P.K.L (NASATI), theo 

https://newatlas.com/scorpion-venom-

staph-tuberculosis/60089/ 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Hoàn thiện công nghệ sản xuất rượu Brandy trái cây (vải, dứa) ở quy mô công 

nghiệp 

 

Rượu Brandy là tên gọi chung của các 

loại rượu mạnh được chế biến từ quá 

trình chưng cất rượu vang hoặc rượu 

trái cây nghiền nát, rồi ủ rượu chưng 

cất được trong thùng gỗ một thời gian 

(ít nhất là 6 tháng theo điều luật của 

Liên minh châu Âu - EC2008-1654), 

sau đó làm giảm nồng độ rượu bằng 

cách pha thêm nước cất. Ngoài ra, cũng 

có thể coi Brandy là một loại rượu 

mạnh có độ cồn trung bình từ 40%v/v 

trở lên, được sản xuất qua một quy 

trình phức tạp và tốn kém. 

Việt Nam là một nước có truyền thống 

sản xuất rượu mạnh từ ngũ cốc (rượu gạo, 

rượu ngô, rượu sắn…) từ lâu đời. Hiện 

nay, do đời sống kinh tế ngày càng phát 

triển, mức sống của người dân ngày càng 

tăng lên. Việt Nam đang được đánh giá là 

một thị trường tiềm năng cho các loại 

rượu mạnh. Theo thống kê của IWSR 

(2014), sản lượng các loại rượu brandy 

(bao gồm Congac và các loại rượu brandy 

không kể Cognac) đứng thứ 3 trong số 

các loại rượu mạnh nhập khẩu vào Việt 

Nam, mức tăng trưởng thị trường tăng 

bình quân là 18,8%/năm tính từ 2008 đến 

2013. Đã có một bộ phận không nhỏ 

người tiêu dùng quen sử dụng các loại 

rượu cao cấp như whisky, brandy, tuy 

nhiên, thị phần chính của các loại rượu 

mạnh có giá trị cao như whisky, brandy 

đều giành cho các sản phẩm nhập ngoại, 

do gần như không có sản phẩm brandy 

được sản xuất trong nước. Trong khi đó, 

Việt Nam lại rất sẵn có các loại quả có 

thể sử dụng cho sản xuất rượu brandy hoa 

quả như là vải, dứa, mận, mơ, đào… Có 

thể nói rằng ngành sản xuất rượu brandy 

hiện nay của Việt Nam đang đứng trước 

tiềm năng phát triển rất lớn kể cả về mặt 

nguyên liệu cũng như nhu cầu ngày càng 

tăng của thị trường tiêu thụ trong nước. 

Xuất phát từ thực tế trên, dự án “Hoàn 

thiện công nghệ sản xuất rượu Brandy 

trái cây (vải, dứa) ở quy mô công 
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nghiệp” do Vũ Văn Cổn, thuộc Công ty 

TNHH MTV Bia rượu Eresson tiến hành 

trên cơ sở kế thừa các kết quả của các 

nghiên cứu rượu Brandy trước đây, tiếp 

tục hoàn thiện công nghệ và phát triển sản 

xuất một số loại rượu Brandy từ vải và 

dứa có chất lượng cao ở qui mô lớn, có 

khả năng cạnh tranh được với hàng nhập 

ngoại. Dự án được thực hiện với các mục 

tiêu chính sau: 

- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất 

rượu Brandy loại trái cây (vải, dứa) ở quy 

mô công nghiệp. 

- Tạo ra sản phẩm rượu Brandy trái cây 

(vải, dứa) với chất lượng cao, tương 

đương sản phẩm ngoại nhập với ưu thế 

giá thành cạnh tranh, đặc biệt sạch về chỉ 

số lý hóa, đảm bảo sức khỏe người tiêu 

dùng và hướng tới xuất khẩu. 

- Sản xuất thử nghiệm rượu Brandy vải, 

Brandy dứa quy mô công nghiệp 

(200.000 lít/ năm). 

Sau một thời gian thực hiện khoa học và 

nghiêm túc, dự án đã đạt được một số kết 

quả đáng chú ý: 

1. Đã nghiên cứu tuyển chọn được chủng 

nấm men S. cerevisiae RV6 và S. 

cerevisiae RV100 phù hợp để lên men 

rượu Brandy từ nguyên liệu vải và dứa 

tương ứng. Các chủng nấm men này có 

các đặc tính công nghệ tốt như có khả 

năng lên men tạo độ cồn cao, sinh ít SO2, 

tạo axít axetic dưới ngưỡng cho phép, có 

khả năng tạo rượu bậc cao và este với tỷ 

lệ phù hợp, tạo được hương vị đặc trưng 

cho từng sản phẩm (vải hoặc dứa). 

2. Đã hoàn thiện được các thông số kỹ 

thuật trong các giai đoạn (chế biến 

nguyên liệu, lên men, chưng cất, tàng trũ, 

hoàn thiện sản phẩm) của quy trình công 

nghệ sản xuất brandy vải và brandy dứa 

quy mô 1000 lít và 15.000 lít. Từ đó xây 

dựng được quy trình công nghệ sản xuất 

brandy vải và brandy dứa quy mô 

200.000 lít sản phẩm/năm (mỗi loại) trên 

hệ thống thiết bị đã hoàn thiện. 

3. Đã thiết kế, lắp đặt và hoàn thiện hệ 

thống thiết bị sản xuất brandy vải và 

brandy dứa quy mô 200.000 lít/ năm mỗi 

loại. Trên cơ sở đó đã xây dựng được mô 

hình sản xuất rượu brandy vải và brandy 

dứa tại công ty TNHH MTV Bia rượu 

Eresson. Đã đào tạo được 8 cán bộ kỹ 

thuật và 16 công nhân nắm vững quy 

trình công nghệ sản xuất rượu Brandy vải 

và dứa. Tính hiệu quả và ổn định của mô 

hình đã được khẳng định với nhiều đợt 

sản xuất cho ra các sản phẩm có chất 

lượng cao. 

4. Đã sản xuất được tổng số 141.800 L 

Brandy vải và dứa bằng công nghệ và 

thiết bị của mô hình đã xây dựng. Các sản 

phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn Việt 

Nam QCVN 6-3:2010/BYT và đều được 

Sở Y tế Hà Nội cấp giấy chứng nhận 

công bố hợp quy. Đã tiến hành quảng bá 

sản phẩm thông qua các hoạt động như tổ 

chức hội nghị khách hàng, in tờ rơi quảng 

cáo sản phẩm và cung cấp sản phẩm ra thị 

trường thông qua hệ thống đại lý của 

Công ty Eresson trên toàn quốc. Sản 

phẩm brandy vải và brandy dứa của dự án 

đã được khách hàng đánh giá tích cực và 

bắt đầu từng bước chiếm lĩnh thị trường. 

Điều này cho thấy khả năng phát triển 

mạnh mẽ của các sản phẩm brandy vải và 

brandy dứa trong thời gian tới. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả 

nghiên cứu của Đề tài (Mã số 

14479/2017) tại Cục Thông tin Khoa học 

và Công nghệ Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 
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Thiết kế chế tạo nguyên mẫu thiết bị di động có độ nhạy cao và độ giới hạn phát 

hiện nhỏ trên tinh thể quang tử silic khối và silic xốp dùng để phát hiện ô nhiễm 

asen trong nước 

 

Ở Việt Nam, tình trạng ô nhiễm asen 

rất nặng. Theo số liệu báo cáo về tình 

hình ô nhiễm asen của UNICEF năm 

2004 đăng trên trang web của Trung 

tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên 

Nước Quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Việt Nam là một trong các 

quốc gia có tình trạng ô nhiễm asen 

rộng trong nhiều địa phương. Hà Nam, 

Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh 

Bình, Thái Bình, Hải Dương là những 

vùng bị ô nhiễm asen nặng nề nhất, 

vớinồng độ cao gấp hàng chục đến 

hàng trăm lần tiêu chuẩn về nước uống 

(10 ppb) và nước sinh hoạt (50 ppb) 

theo qui định của WHO và của Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam. 

Nhiễm độc asen mãn tính thường xảy ra 

do người dân sử dụng nguồn nước sinh 

hoạt bị ô nhiễm asen với nồng độ cao (> 

50 μg/L) sau một thời gian dài (sau 

khoảng 5 - 15 năm). Mức độ tổn thương 

phụ thuộc vào độ nhạy cảm của từng cá 

thể, vào liều lượng, phương thức và thời 

gian tiếp xúc cũng như nguồn và dạng 

hoá học của asen. Biểu hiện lâm sàng của 

bệnh rất đa dạng, do asen có thể gây tác 

động tới chức năng của nhiều hệ cơ quan: 

hô hấp, đường ruột, tim mạch, hệ thần 

kinh và thận. Các biểu hiện nhiễm độc 

asen bán cấp tính với các triệu chứng 

chán ăn, buồn nôn, khô họng, tiêu chảy, 

yếu thần kinh, ngứa ngáy chân, vàng da, 

và ban đỏ. Asen gây các bệnh như: sừng 

hoá da, bệnh hắc tố và mất sắc tố da, 

Bệnh Bowen, bệnh đen và rụng móng 

chân, tăng huyết áp, tiểu đường… Sau 

khoảng 15 - 20 năm kể từ khi phát hiện, 

người nhiễm độc asen có thể chuyển sang 

ung thư và tử vong. Các bệnh ung thư 

thường gặp do nhiễm asen là ung thư da, 

phổi, bàng quang. 

Từ thực trạng trên, nhóm nghiên cứu tại 

Trung tâm Công nghệ Vi Điện tử và Tin 

học do TS. Nguyễn Thị Minh Hằng làm 

chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Thiết kế 

chế tạo nguyên mẫu thiết bị di động có 

độ nhạy cao và độ giới hạn phát hiện 

nhỏ trên tinh thể quang tử silic khối và 

silic xốp dùng để phát hiện ô nhiễm asen 

trong nước” trong thời gian từ năm 2014 

đến 2017. Đây là một đề tài mới trong 
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lĩnh vực cảm biến và thiết bị trên cơ sở 

công nghệ và linh kiện MEMS/NEMS. 

Với mục tiêu chế tạo nguyên mẫu thiết bị 

đo nồng độ asen trong nướccó độ nhạy 

cao và giới hạn phát hiện thấp, đề tài đã 

thu được các sản phẩm chính như sau: 

- 10 nội dung nghiên cứu, chi tiết hóa 

thành 68 chuyên đề nghiên cứu 

- 10 mẫu cảm biến loại 1 (PhC BSi), 10 

mẫu cảm biến loại 2 (PhC PSi), 10 chip 

cảm biến các loại, 

- 2 sản phẩm nguyên mẫu thiết bị, 

- 3 tài liệu thiết kế và quy trình công nghệ 

chế tạo hai loại cảm biến và nguyên mẫu 

thiết bị. 

Đề tài có triển vọng tạo ra sản phẩm thiết 

thực và có nghĩa to lớn với khả năng phát 

hiện nhanh asen, một trong những kim 

loại nặng có tính độc cao cho sức khỏe 

con người và rất phổ biến ở Việt Nam. Từ 

đó tiến tới các bài toán xử lý ô nhiễm 

asen trong nước nhằm giảm số người bị 

mắc các bệnh hiểm nghèo do nhiễm độc 

asen, tránh tổn thất về người và của. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả 

nghiên cứu của Đề tài (Mã số 

14599/2017) tại Cục Thông tin Khoa học 

và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 

 


