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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Xử lý giống bằng nano kim loại: Từ phòng thí nghiệm tới ruộng đồng 

 
Kiểm tra công tác triển khai của đề tài: Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc, lãnh 

đạo Sở KH&CN, Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La, Công ty CPNN Chiềng Sung và chủ 

nhiệm đề tài (PGS. Hoàng Anh Sơn đứng giữa). Ảnh: NVCC 

(Báo Khoa học và phát triển) Để tăng năng suất ngô, loại cây “thoát nghèo” và đồng 

thời góp phần giảm gánh nặng nhập khẩu tới 50% lượng ngô hằng năm, các nhà 

khoa học tại Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã tạo ra 

chế phẩm nano kim loại giúp tăng năng suất ngô lên tới 20%. 

Khi các phương pháp “truyền thống” đã tới hạn 

Tưởng chừng như không mấy quan trọng nhưng câu chuyện về ngô lại là vấn đề rất 

lớn bởi Việt Nam nằm trong top nước tiêu thụ nhiều ngô trên thế giới, nhưng ngô 

trong nước chỉ đáp ứng 50% nhu cầu sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước 

và năm 2016 Việt Nam đã phải chi 1,7 tỷ USD để nhập khẩu 8,4 triệu tấn ngô. 

Với những vùng khó khăn và nhiều nhóm dân tộc thiểu số sinh sống như Tây Bắc, ngô 

còn là cây trồng xóa đói giảm nghèo, thu nhập từ ngô có thể chiếm từ 50% đến 80% 

tổng thu nhập hằng năm của các hộ gia đình. Hiện nay, ngô là cây trồng chủ đạo ở Tây 

Bắc, với diện tích đạt hơn 550.000 ha, năng suất đạt bình quân 37 tạ/ha. Để tăng sản 

lượng ngô, nhiều năm nay, các tỉnh đã áp dụng các biện pháp “truyền thống” như tăng 

diện tích canh tác, không ngừng thử nghiệm giống mới, năng suất cao, ngắn ngày, 

đồng thời cải thiện các biện pháp kỹ thuật canh tác. Nhưng để tiếp tục tăng sản lượng 

được trên nền tảng những biện pháp truyền thống ấy là khó khăn, bởi hiện nay khả 

năng tăng diện tích canh tác gần như... không thể vì quỹ đất hạn chế. Mặt khác, điều 

kiện canh tác ở vùng núi phía Tây Bắc chủ yếu trên đất có độ dốc lớn - hiện nay đất có 

độ dốc trên 25 độ chiếm tới 61,7%, đất có độ dốc từ 15 - 25 độ chiếm khoảng 16,4% - 

nên đất canh tác ngô của vùng đang bị xói mòn, rửa trôi với tốc độ cực nhanh, đất 

nhanh thoái hóa, năng suất suy giảm mạnh. Từ những năm 1990, các giống ngô mới đã 

được nghiên cứu, thử nghiệm, đưa vào canh tác và đã tạo ra cuộc cách mạng về tăng 
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năng suất trong vài thập niên qua. Tuy nhiên cho đến nay, theo Cục Trồng trọt, Bộ 

NN&PTNT, năng suất của các giống ngô lai thường đã đến mức tới hạn và đòi hỏi các 

tiến bộ khoa học công nghệ khác, các giải pháp có tính đột phá với chi phí thấp. Gần 

đây, ngô biến đổi gene (GMO) đã bắt đầu được đưa vào canh tác tại Việt Nam nhưng 

giá thành hạt giống cao gấp đôi so với ngô thông thường. 

PGS. Hoàng Anh Sơn, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã 

suy nghĩ về vấn đề này từ cách đây nhiều năm: làm thế nào để có một sản phẩm đạt 

được tiêu chuẩn tăng năng suất cây trồng nhưng dễ sử dụng, có khả năng triển khai 

trên quy mô lớn, dễ bảo quản? và quan trọng là giá thành rẻ để tất cả mọi đối tượng, từ 

các nông trường sản xuất lớn cho tới người nông dân canh tác nhỏ lẻ đều có khả năng 

tiếp cận? Ông đã “dò đá qua sông” - bằng việc tiến hành rất nhiều nghiên cứu có tính 

cơ bản từ phòng thí nghiệm đến thử nghiệm triển khai ở quy mô nhỏ theo hướng xử lý 

hạt giống ngô trước khi gieo bằng một số chế phẩm nano kim loại hóa trị 0. Khi đã 

nghiên cứu được cơ chế và nhận thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi, nhằm trả lời những 

vấn đề mấu chốt trong phát triển cây ngô nói riêng và nông nghiệp nói chung, ông đã 

cùng một nhóm liên ngành gồm các nhà nghiên cứu vật liệu, nông nghiệp và di truyền 

đề xuất một giải pháp ở quy mô lớn hơn. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và chuyển 

giao công nghệ xử lý hạt ngô giống bằng một số nano kim loại để tăng năng suất 

thu hoạch của cây ngô tại một số địa phương vùng Tây Bắc” do PGS Hoàng Anh 

Sơn làm trưởng nhóm, kết hợp với Viện Di truyền nông nghiệp, Viện Nghiên cứu ngô, 

Bộ NN&PTNT thực hiện trong khuôn khổ Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà 

nước giai đoạn 2013-2018 “KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” đã 

góp phần trả lời câu hỏi quan trọng đó. 

Nghiên cứu cơ chế để mở ra nhiều hướng ứng dụng 

Trên thực tế, ý tưởng ứng dụng nano kim loại vào tăng năng suất cây trồng không mới, 

trước khi đề tài này thực hiện, có một số nhóm nghiên cứu khác ở trong nước đã từng 

ứng dụng nano bạc để kháng nấm trên cây trồng và trị được các nấm Puccinia spp. gây 

bệnh gỉ sắt, bệnh mụn cóc ở cây hoa cúc, nấm Plasmodiophora brassicae gây bệnh 

sưng rễ ở cây bắp cải, bệnh đốm nâu (Alternaria passiflorae) ở cây chanh dây, bệnh 

vàng lá (Fusarium spp., Phytophothora spp.) ở cây tiêu; hoặc nanochitosan dùng để 

bảo quản trái cây. Đặc biệt, gần đây nhóm nghiên cứu của PGS. Nguyễn Hoài Châu, 

Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm KH&CN đã thử nghiệm phân bón lá nano 

cho 1ha đậu tương và thu được kết quả khả quan: thời gian thu hoạch được rút ngắn 

đáng kể, cây phát triển cao hơn so với cây đối chứng, tiết kiệm được hơn nửa các loại 

phân đạm, ka-li bón cho cây. 

Tuy nhiên, có một điểm hạn chế là các kết quả trên mới chỉ thuần túy dựa trên thử 

nghiệm và ứng dụng, chưa đi vào nghiên cứu cơ chế, bản chất tác động của hạt nano 

kim loại mà điều này “sẽ mở ra nhiều ứng dụng khác, vì mỗi nano kim loại có thể gây 

tác động kích thích loại cây trồng này nhưng lại gây ức chế cây trồng khác” - theo 

PGS.TS Hoàng Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu, trưởng nhóm 

nghiên cứu. Do đó, đề tài này được thực hiện với mục đích phải ứng dụng được ngay 

để tăng năng suất thu hoạch của cây ngô tuy nhiên cũng cần phải giải quyết được vấn 

đề làm rõ cơ chế tác động của hạt nano kim loại trong quá trình xử lý hạt giống, các 

vấn đề ảnh hưởng tới môi trường, tồn dư trong sản phẩm thu hoạch... Vì vậy, ngoài 

việc giải quyết một nhu cầu rất cấp thiết trong tăng năng suất cho cây ngô vùng Tây 
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Bắc thì còn phải đạt các yêu cầu khoa học rất cao khác là có các công bố khoa học có 

tầm uy tín quốc tế và sở hữu trí tuệ - bằng độc quyền sáng chế. 

Để đạt được điều đó, “nhóm nghiên cứu đã xây dựng thành công hệ thống thiết bị và 

qui trình công nghệ chế tạo cho cả ba loại hạt nano kim loại là sắt, đồng và cobalt” - 

PGS Hoàng Anh Sơn nói. Hạt nano kim loại chế tạo bằng phương pháp hoàn nguyên 

từ các oxit, hydroxit của kim loại có kích thước trung bình 40 - 50 nm, độ tinh khiết 

trên 99%. Trong số các loại nano kim loại được nghiên cứu thử nghiệm thì nano đồng 

cho thấy khả năng tác động nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây ngô, 

đặc biệt tác động tích cực đến một số enzyme giúp tăng khả năng chống chịu của cây 

và tăng năng suất thu hoạch cao nhất đến trên 20%, các nano sắt và cobalt cho khả 

năng tăng năng suất thấp hơn tuy nhiên sản phẩm ngô hạt thu hoạch được lại có hàm 

lượng tinh bột cao hơn đáng kể. Các kết quả này đã được công bố trên tạp chí 

Scientific Reports thuộc hệ thống xuất bản của Nature và một bằng độc quyền sáng 

chế đối với “Phương pháp xử lý hạt giống ngô bằng hạt nano kim loại“. Khi sử dụng 

chế phẩm bột nano đồng, người dân chỉ cần pha nước ấm theo hướng dẫn để tạo ra 

được dung dịch huyền phù nano, ngâm hạt giống trong 10ha và vớt cho ráo nước rồi 

mang gieo. 

 
Xử lý các giống ngô lai Việt Nam LVN-10 và VN 8960 bằng nano Fe0, Cu0, Co0 ở các 

liều lượng khác nhau. 

Nhưng xử lý được những vấn đề phức tạp nhất về bản chất hóa học, hay thực nghiệm 

trên các loại cây trồng trong phòng thí nghiệm vẫn chưa phải là bước cuối cùng. Để tới 

được tay người nông dân, phải trải qua các bước thực nghiệm và đánh giá chặt chẽ về 

tác động của nano kim loại tới di truyền của cây, chẳng hạn như xác định chế phẩm 

này không gây biến đổi gene - từ phía các nhà khoa học ở Viện Di truyền nông nghiệp, 

mà thậm chí lúc đầu “họ còn không tin là nano kim loại có tác động [tốt] như thế đến 

cây trồng”. 

Kết quả của đề tài mới chỉ thuần túy dựa trên thử nghiệm và ứng dụng, chưa đi vào 

nghiên cứu cơ chế, bản chất tác động của hạt nano kim loại mà điều này “sẽ mở ra 

nhiều ứng dụng khác, vì mỗi nano kim loại có thể gây tác động kích thích loại cây 
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trồng này nhưng lại gây ức chế cây trồng khác”, theo PGS.TS Hoàng Anh Sơn, Phó 

Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu, trưởng nhóm nghiên cứu. 

Sau đó, nhóm nghiên cứu phải “loại trừ các yếu tố gây nhiễu có thể làm ảnh hưởng tới 

tác động thực sự của nano kim loại lên cây trồng” như lượng mưa, độ phì của đất, 

nhiệt độ... Những mẻ ngô thử nghiệm đầu tiên được gieo trồng ở Viện Nghiên cứu ngô 

tại Đan Phượng. Tại đây, các nhà nghiên cứu ngô thực hiện thí nghiệm mô phỏng bằng 

cách trồng trong nhà kính, gây hạn nhân tạo và tăng nhiệt độ trong nhà kính, kiểm soát 

điều kiện thổ nhưỡng để nhằm tính toán được chính xác mức độ chịu đựng hạn hán, 

khả năng tương thích của hạt ngô được xử lý bằng nano kim loại so với điều kiện thổ 

nhưỡng và thời tiết ở vùng Tây Bắc. Khâu này tuy đơn giản nhưng quả thực không thể 

thiếu, do các nhà nghiên cứu như PGS. Hoàng Anh Sơn và cộng sự ở Viện Khoa học 

Vật liệu “không thể có hiểu biết về nông nghiệp, mùa vụ và đặc điểm sinh lý của cây 

ngô”. 

 
Cây xử lý nano đồng và đối chứng trong điều kiện thường và gây hạn nhân tạo. 

Không chỉ dừng lại ở đó, để đánh giá hiệu quả thực sự của các chế phẩm này, nhóm 

nghiên cứu đã triển khai thử nghiệm ứng dụng và theo dõi sát sao những đợt gieo trồng 

tại các vùng khác nhau như xã Chiềng Sung, Mai Sơn, Sơn La; xã Tổng Cọt, Thuận 

Châu, Sơn La và đặc biệt là một số xã thuộc vùng cao Lục Khu huyện Hà Quảng, Cao 

Bằng... trong 3 năm liên tiếp ở các thời vụ khác nhau. Để khẳng định chính xác khả 

năng chịu hạn trên thực tế ở các vùng này, nhóm nghiên cứu còn phải “trả tiền cho các 

trạm quan trắc trên đó để đo lượng mưa và chắc chắn về điều kiện nhiệt độ và lượng 

mưa trong vòng 3 năm không đổi”. Hằng ngày, PGS Hoàng Anh Sơn và nhóm đều 

phải liên tục cập nhật về tình hình “sức khỏe cây ngô” qua zalo để đảm bảo chắc chắn 

việc chăm sóc ngô ở nhóm thử nghiệm và đối chứng đều theo đúng hướng dẫn. Quá 

trình kiểm soát về khả năng chịu hạn này rất cần thiết trong bối cảnh canh tác ngô ở 

nhiều địa phương vùng Tây Bắc chủ yếu dựa vào “nước trời”, thậm chí nhiều vùng ở 

Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình thường xuyên thiếu nước sản xuất và sinh hoạt trầm 

trọng. 

Nhờ đó, hiệu quả đạt được rất đáng kể: ngô tăng năng suất, tăng khả năng chịu hạn 

vượt xa so với nhóm đối chứng. Cụ thể: Đối với nhóm giống ngô lai Việt Nam, giống 
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ngô LVN 10 được xử lý bằng nano đồng liều lượng 80 mg/ha cho năng suất tăng ổn 

định từ 18-21% so, giống ngô VN 8960 tăng năng suất từ 13,86 - 20%; Một giống ngô 

nhập khẩu khác cũng được thử nghiệm đánh giá là giống DK9901 xử lý bằng nano 

Cu0 liều lượng 80 mg/ha cho năng suất tăng khoảng 15% so với đối chứng. Nhìn 

chung, với kết quả thử nghiệm trong 3 vụ vừa qua, năng suất ngô tăng ổn định ở mức 

15-20%, chi phí xử lý giống khoảng 300-400 nghìn đồng/ha. “Công nghệ xử lý nano 

kích thích hạt giống nảy mầm sớm hơn 2-3 ngày, cây sinh trưởng, chống sâu bệnh tốt, 

chống gẫy đổ, thu hoạch sớm hơn 3-5 ngày, khi thu hoạch thân và lá vẫn còn xanh có 

thể tận dụng làm thức ăn gia súc. Đặc biệt, ở các thời vụ khí hậu không thuận lợi, hạn 

hán, cho thấy cây ngô gieo trồng bằng hạt giống xử lý nano cho khả năng chống chịu 

tốt hơn, ít sâu bệnh, năng suất vẫn ổn định”, ông Dương Văn Cần, Công ty Cổ phần 

Nông nghiệp Chiềng Sung cho biết. 

Từ kết quả đó, Ban chủ nhiệm đề tài kiến nghị các cơ quan quản lý gồm Đại học 

QGHN, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc, Sở NN&PTNT Sơn La, Sở KH&CN 

Sơn La cho phép thực hiện dự án phát triển sản xuất nhân rộng ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu vào sản xuất ngô trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dự án lấy Công ty Cổ phần 

Nông nghiệp Chiềng Sung làm đầu mối tiếp nhận qui trình kỹ thuật xử lý hạt ngô 

giống bằng các nano sắt, đồng, cobalt; trực tiếp hướng dẫn sản xuất cho nông dân 

cùng; cung ứng giống, vật tư phân bón và bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch cho người 

nông dân. 

Phù hợp với điều kiện và nhu cầu của nhiều địa phương 

PGS. Hoàng Anh Sơn và nhóm nghiên cứu xác định, một đề tài nghiên cứu không thể 

chỉ có “đời sống” trong phòng thí nghiệm, hoặc dừng lại ở thử nghiệm, chuyển giao 

công nghệ là trọn vẹn. Làm sao nhân rộng - đưa kết quả này đến được nhiều khu vực 

khác, tiếp tục mở rộng hướng nghiên cứu mới trên nền tảng đó? Với tâm niệm đó, ông 

vẫn đang tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều địa phương khác. 

Chẳng hạn, “huyện Mèo Vạc, Hà Giang đã tìm đến Viện chúng tôi nhờ hỗ trợ thử 

nghiệm xử lý giống và trồng ngô ở những địa điểm cao, thiếu nước”, PGS. Hoàng Anh 

Sơn cho biết. Không chỉ Hà Giang, tỉnh Bắc Kạn cũng tìm đến nhóm nghiên cứu và đề 

nghị nghiên cứu khả năng xử lý giống gừng bằng nano kim loại, bởi tỉnh này đang tìm 

cách chuyển đổi cơ cấu, tăng năng suất giống cây trồng và xác định cây gừng có thể 

trở thành “cây thoát nghèo”. Viện Khoa học Vật liệu tặng miễn phí chế phẩm cho 

huyện Mèo Vạc và nhóm nghiên cứu lại tiếp tục “theo dõi hằng ngày những búp gừng 

từ Bắc Kạn và ngô Hà Giang”, PGS Hoàng Anh Sơn vừa nói vừa cho tôi xem một loạt 

tin nhắn từ các phòng nông nghiệp huyện mới gửi để “cập nhật tình hình”. 
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Sinh viên lột vỏ thanh long làm màu, ép ruột thành nước cô đặc 

 

Nhóm tác giả đang giới thiệu sản phẩm với người dùng thử. 

(Tạp chí Khám phá) Sản phẩm nước thanh long cô đặc có thể sử dụng như một 

nguyên liệu trong pha chế các món nước giải khát như hồng trà, trà sữa, soda. 

Nhóm sinh viên gồm Nguyễn Châu Hải Yến, Phạm Quốc Thành, Huỳnh Thụy 

Phương, sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, 

dưới sự hướng dẫn của giảng viên Ngô Trịnh Tắc Đạt đã nghiên cứu chế biến nước 

thanh long cô đặc đóng chai. 

Đại diện nhóm, Huỳnh Thụy Phương cho biết, thanh long ở Việt Nam có nhiều, cũng 

rẻ, đặc biệt là thanh long trắng. Nếu chỉ dùng để ăn thì lượng thanh long tiêu thụ rất ít. 

Trong khi đó, sản lượng thanh long sản xuất nhiều như vậy rất phù hợp cho doanh 

nghiệp chế biến. 

"Hơn nữa, các loại sản phẩm nước ép hay nước làm từ thanh long trên thị trường rất ít. 

Đặc biệt, thanh long có thể uống kèm với các loại nước khác, như nước sô đa, trà, hoặc 

thậm chí là bia để làm các loại coctail. Do đó, nhóm em đã nghĩ đến việc làm ra nước 

thanh long cô đặc này", Thụy Phương nói.   

Cũng theo lý giải của thành viên Nguyễn Châu Hải Yến, do nhận thấy tiềm năng dinh 

dưỡng cao từ trái thanh long, trong một số quy trình chế biến sản phẩm từ thanh long 

như nước hoặc trái cây sấy thì phế phẩm vỏ thanh long chiếm từ 10 - 15% khối lượng 

trái chưa được tận dụng triệt để. 

Dựa vào nhiều nguồn nghiên cứu cho thấy trong vỏ quả thanh long rất giàu pectin, 

khoáng chất và chất màu tự nhiên betacyanin. Betacyanin tồn tại trong nhiều nguồn 

thực vật như củ dền đỏ, rau dền, quả lê gai không chỉ làm cho sản phẩm có màu đỏ tự 

nhiên mà còn là chất chống oxy hóa và còn được sử dụng làm thực phẩm chức năng để 

phòng ngừa ung thư, kháng viêm. 

Ngoài ra theo xu hướng sản phẩm hiện nay, các sản phẩm chế biến hạn chế bổ sung 

màu thực phẩm nhân tạo vì chúng có sẽ tích trữ trong cơ thể và có khả năng gây ngộ 

độc. Chính vì thế nhóm đã tận dụng vỏ quả thanh long để tạo màu tự nhiên cho sản 

phẩm. 



8 

 

 

Quy trình công nghệ chế biến nước thanh long cô đặc tóm tắt 

Đánh giá về tính ứng dụng và hiệu quả thực tế mang lại, Hải Yến cho biết, đây là một 

sản phẩm có khả năng ứng dụng đa dạng. Theo đó, nước thanh long cô đặc có thể được 

sử dụng như một nguyên liệu trong pha chế các món nước giải khát như hồng trà, trà 

sữa, soda hoặc với các thức uống có cồn như cocktail và bia. Ngoài ra, người tiêu dùng 

có thể sử dụng trực tiếp như một loại mứt (jam) để phết lên bánh mì hoặc ăn kèm với 

sữa chua.  

 

Nước thanh long cô đặc được nhóm chế biến từ thanh long ruột trắng, đồng thời tận 

dụng vỏ quả thanh long để tạo màu tự nhiên cho sản phẩm. 
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Về mặt kỹ thuật, với quy trình và thiết bị đơn giản thì sản phẩm có thể được sản xuất 

số lượng lớn ở các nhà máy nước trái cây trong nước và ngoài nước. 

Về mặt kinh tế, với giá sỉ 5.000VNĐ/kg thanh long mua tại vườn và các nguyên liệu 

phụ khác, chi phí để làm ra sản phẩm nước thanh long cô đặc tầm khoảng 

18.000VNĐ/chai 500ml và có thể được chào bán ra thị trường với giá đề xuất là 

50.000VNĐ/chai 500ml. 

Thời gian qua, sản phẩm đã được tiến hành nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nước thanh long cô đặc cũng vinh dự lọt top 12 

sản phẩm tại cuộc thi “Young Achiever Safe Food Award 2018 - Giải thưởng thực 

phẩm an toàn cho tài năng trẻ 2018” do Hội khoa học & công nghệ thực phẩm Việt 

Nam (VAFoST) phối hợp cùng công ty UBM Asia tổ chức. 

Sản phẩm cũng được trưng bày tại hội chợ Food Ingredients Vietnam 2018, trưng bày 

tại cuộc thi “Phát triển công nghệ chế biến sau thu hoạch” do Trường Đại học Công 

nghiệp TP.HCM tổ chức. 

Sản phẩm khi ra mắt đã nhận được nhiều phản hồi tích cực cũng như nhiều ý kiến 

đóng góp của các chuyên gia, cũng như doanh nghiệp trong ngành công nghệ thực 

phẩm nhằm từng bước tiến tới hoàn thiện hơn. 

Hiện nhóm dự tính sẽ phát triển sản phẩm ở định dạng khác, đồng thời tiếp tục nghiên 

cứu để chế biến thêm nhiều sản phẩm nước giải khát từ thiên nhiên. 
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Vệ tinh LOTUSat-1 của Việt Nam dự kiến sẽ phóng lên quỹ đạo vào năm 2023 

 
Đại diện Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) và Tập đoàn 

Sumitomo (Nhật Bản) ký kết gói thầu 

(NASATI) Ngày 18/10/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tổ chức Lễ 

ký kết gói thầu “Vệ tinh LOTUSat-1, thiết bị và đào tạo nhân lực”. 

Vệ tinh LOTUSat-1 có khả năng chụp ảnh trái đất với độ phân giải cao trong mọi điều 

kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm. Dữ liệu ảnh thu nhận từ vệ tinh LOTUSat-1 sẽ đáp ứng 

được nhu cầu cấp bách về nguồn ảnh, cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời 

nhằm ứng phó để giảm thiểu các tác động của thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí 

hậu... 

Mục tiêu của Gói thầu “Vệ tinh LOTUSat-1, thiết bị và đào tạo nhân lực” là phát triển 

và đưa vào sử dụng thành công vệ tinh quan sát trái đất LOTUSat-1 sử dụng cảm biến 

radar có khẩu độ tổng hợp. 

Vệ tinh LOTUSat-1 có khả năng chụp ảnh trái đất với độ phân giải cao trong mọi điều 

kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm. Dữ liệu ảnh thu nhận từ vệ tinh LOTUSat-1 sẽ đáp ứng 

được nhu cầu cấp bách về nguồn ảnh, cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời 

nhằm ứng phó để giảm thiểu các tác động của thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí 

hậu, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường, phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội… 

Vệ tinh LOTUSat-1 dự kiến được phóng vào năm 2023. Quá trình đào tạo và chuyển 

giao công nghệ được thực hiện tại nhà máy sản xuất vệ tinh của Tập đoàn NEC của 

Nhật Bản. Đây là dự án vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên được điều phối bởi một công 

ty Nhật Bản sử dụng vốn vay ODA theo điều khoản đặc biệt dành cho đối tác kinh tế 

(STEP) từ Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). 

Theo ông Yosuke Asai, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, 

LOTUSat-1 có thể quan sát thiên tai diện rộng và nắm bắt được tình hình khí hậu. 

Trong bối cảnh thiên tai thường xuyên xảy ra, việc đưa vệ tinh vào sử dụng sớm nhất 

sẽ góp phần quan trọng hạn chế thiệt hại. Việc đào tạo nhân lực trong quá trình chế tạo 

LOTUSat-1 cũng giúp Việt Nam tiếp tục con đường tự chế tạo vệ tinh của mình. Đây 
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sẽ là một bước tiến mới trong việc làm chủ công nghệ vệ tinh sau khi các kỹ sư Việt 

Nam tham gia thiết kế, chế tạo thành công vệ tinh MicroDragon 50 kg. 

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, các đối tác Nhật Bản và Việt Nam sẽ 

cùng nhau thực hiện gói thầu này một cách hiệu quả để đưa Vệ tinh LOTUSat-1 lên 

quỹ đạo vào năm 2023 như kế hoạch đã đề ra. Bộ trưởng khẳng định, công nghệ cao 

trong đó có công nghệ vũ trụ, được xác định là ưu tiên phát triển của ngành KH&CN 

của Việt Nam. Hiện nay, Bộ KH&CN đang thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tổng kết kết quả thực hiện “Chiến lược Nghiên cứu và Ứng dụng Công 

nghệ Vũ trụ đến năm 2020” và xây dựng dự thảo Chiến lược vũ trụ cho giai đoạn sau 

năm 2020. 

Các kết quả thực hiện của Dự án này nói chung và của gói thầu Vệ tinh LOTUSat-1 

nói riêng chắc chắn là một trong những căn cứ thực tiễn quan trọng, phục vụ xây dựng 

Chiến lược vũ trụ của Việt Nam giai đoạn sau năm 2020. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực 

được đào tạo trong quá trình triển khai Dự án sẽ là nền tảng quan trọng cho việc tiếp 

nhận, làm chủ và phát triển công nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh của Việt Nam trong giai 

đoạn tới.   
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Nobel Vật lý 2019 vinh danh nghiên cứu về vũ trụ 

 
James Peebles, Michel Mayor and Didier Queloz 

Theo thông báo từ Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển; Giải Nobel Vật 

lý 2019 được trao cho 3 nhà khoa học James Peebles, Michel Mayor và Didier 

Queloz với hai công trình nghiên cứu "đóng góp vào sự hiểu biết về sự tiến hóa 

của vũ trụ và vị trí của Trái đất trong vũ trụ". 

Ông Göran K. Hansson, Tổng thư ký Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, 

tuyên bố, nhà khoa học James Peebles sẽ được trao một nửa giá trị giải thưởng vì 

"những phát hiện mang tính lý thuyết về vũ trụ học vật lý". Ông sinh năm 1935 tại 

Winnipeg, Canada, là Giáo sư tại Đại học Princeton-Hoa Kỳ. 

Hai nhà khoa học Michel Mayor và Didier Queloz chia nhau nửa giải còn lại vì "phát 

hiện một hành tinh ngoài Hệ Mặt trời có quỹ đạo quay quanh một ngôi sao cùng loại 

với Mặt trời". Michel Mayor, sinh năm 1942 tại Lausanne-Thụy Sĩ, đang giảng dạy tại 

Đại học Geneva. Didier Queloz sinh năm 1966- Giáo sư tại Đại học Geneva và Đại 

học Cambridge-Anh. 

Theo Uỷ ban Nobel, ông James Peebles đã nghiên cứu chuyên sâu về vũ trụ với hàng 

tỷ thiên hà và cụm thiên hà. Công trình của ông giúp tăng cường hiểu biết về cấu trúc 

và lịch sử của vũ trụ, đặt nền móng cho ngành vũ trụ học trong 50 năm qua. Mô hình 

Big Bang mô tả quá trình vũ trụ tiến hóa trong gần 14 tỷ năm từ một khối cầu nóng và 

đặc thành vũ trụ mênh mông, lạnh lẽo và không ngừng mở rộng như ngày nay. 

Gần 400.000 năm sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ tăm tối dần trở nên trong suốt, cho phép 

ánh sáng truyền qua không gian. Ngày nay, bức xạ còn sót lại dưới dạng phông vi sóng 

vũ trụ và lưu giữ nhiều thông tin về vũ trụ thuở đầu. Với các công cụ lý thuyết và tính 

toán, Peebles giải mã những dấu vết sót lại từ thuở sơ khai của vũ trụ và phát hiện 

nhiều quá trình mới. Ông nhận thấy chúng ta mới chỉ biết 5% vũ trụ khả kiến dưới 

dạng ngôi sao, hành tinh và con người. 95% còn lại bao gồm năng lượng tối và vật 

chất tối theo cách gọi của các nhà vật lý. Năng lượng tối là lực thúc đẩy sự mở rộng 

của vũ trụ trong khi vật chất tối vô hình dường như lơ lửng quanh các thiên hà, chỉ có 

thể nhận biết qua sức hút trọng lực. 

Tháng 10 năm 1995, Michel Mayor và Didier Queloz khám phá các khu vực lân cận 

hệ Mặt trời trong dải Ngân Hà. Họ tìm thấy hành tinh khí khổng lồ quay quanh ngôi 

sao 51 Pegasi ở cách Trái đất 50 năm ánh sáng. Sử dụng thiết bị chuyên dụng, họ quan 
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sát hành tinh giống sao Mộc 51 Pegasi b từ Đài thiên văn Haute-Provence ở phía nam 

nước Pháp. Đây là ngoại hành tinh đầu tiên được phát hiện quanh một ngôi sao dãy 

chính, loại sao hợp nhất nguyên tử hydro để hình thành nguyên tử heli ở lõi. Sao dãy 

chính, bao gồm cả Mặt trời, là loại sao phổ biến nhất trong vũ trụ. 

Khám phá của Mayor và Queloz đã khởi đầu một cuộc cách mạng trong lĩnh vực thiên 

văn học và từ đó hơn 4.000 ngoại hành tinh đã được tìm thấy trong Dải Ngân Hà với 

sự đa dạng về kích thước, hình thái và quỹ đạo. Chúng thách thức những ý tưởng định 

sẵn của chúng ta về các hệ hành tinh và buộc các nhà khoa học sửa đổi lý thuyết của 

họ về các quá trình vật lý đằng sau nguồn gốc của các hành tinh. 

Những thành công trên đã thay đổi suy nghĩ của chúng ta về vũ trụ. Trong khi các 

khám phá lý thuyết của James Peebles, góp phần vào sự hiểu biết về cách thức vũ trụ 

phát triển sau vụ nổ Big Bang, Michel và Didier Queloz đã khám phá các khu vực vũ 

trụ của chúng ta để săn lùng các hành tinh chưa biết. Những khám phá của họ đã thay 

đổi quan niệm của chúng ta về thế giới. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2019/prize-

announcement/ và https://physicsworld.com/a/james-peebles-michel-mayor-and-

didier-queloz-share-nobel-prize-for-physics/ 
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Nghiên cứu phát triển pin lithium-ion được trao giải thưởng Nobel hóa học 2019 

 

Giải thưởng Nobel hóa học 2019 đã được trao cho ba nhà khoa học đến từ Mỹ, 

Anh và Nhật Bản với công trình nghiên cứu phát triển pin lithium-ion. Các nhà 

nghiên cứu gồm John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham và Akira 

Yoshino, sẽ cùng chia sẻ giải thưởng trị giá hơn 900.000 USD. 

Pin lithium-ion hiện được sử dụng trong mọi thứ từ điện thoại di động đến máy tính 

xách tay và xe điện. Ngoài ra, pin cũng có thể tích trữ khối lượng lớn năng lượng gió 

và mặt trời, tạo nên một xã hội không nhiên liệu hóa thạch. 

Pin lithium-ion được sử dụng trên toàn cầu để cấp điện cho các thiết bị điện tử cầm tay 

mà con người đang sử dụng để liên lạc, làm việc, học tập, nghe nhạc và tìm kiếm 

thông tin. Pin lithium-ion cũng đã cho phép phát triển ô tô điện và lưu trữ năng lượng 

từ các nguồn tái tạo như điện mặt trời và gió. 

Đặt nền móng cho việc chế tạo pin lithium-ion là cuộc khủng hoảng dầu mỏ vào 

những năm 1970. Stanley Whmitham đã nghiên cứu phát triển các phương pháp cho ra 

đời các công nghệ năng lượng không dùng nhiên liệu hóa thạch. Khi tìm hiểu về các 

chất siêu dẫn, ông đã phát hiện ra một vật liệu rất giàu năng lượng và sử dụng nó để 

chế tạo cực âm mới trong pin lithium. Vật liệu này được tạo ra từ titan disunphua ở cấp 

độ phân tử, có không gian chứa các ion lithium xen kẽ nhau. 

Một phần cực dương của pin được chế tạo từ lithium kim loại, có vai trò giải phóng 

các điện tử. Điều đó làm cho pin đạt hiệu điện thế chỉ hơn 2 volt. Tuy nhiên, lithium 

kim loại lại phản ứng và dễ phát nổ nên không khả thi. 

John Goodenough đã dự đoán cực âm sẽ có tiềm năng lớn hơn nếu được chế tạo từ 

oxit kim loại thay vì sunfua kim loại. Sau khi nghiên cứu một cách có hệ thống, năm 

1980, ông đã chứng minh oxit coban với các ion lithium xen kẽ nhau có thể nâng hiệu 
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điện thế lên đến 4 volt. Đây là bước đột phá quan trọng để cho ra đời pin công suất 

mạnh hơn nhiều. 

Trên nền tảng cực âm của Goodenough, Akira Yoshino đã chế tạo được pin lithium-

ion thương mại đầu tiên vào năm 1985. Thay vì sử dụng lithium phản ứng ở cực 

dương, ông đã sử dụng than cốc dầu mỏ, vật liệu cacbon, giống như oxit coban của 

cực âm, có thể xen kẽ các ion lithium. 

Kết quả tạo ra pin nhẹ, chống mòn có thể sạc hàng trăm lần trước khi hiệu suất pin 

giảm. Ưu điểm của pin lithium-ion là không dựa vào các phản ứng hóa học phá vỡ các 

điện cực, mà dựa vào các ion lithium di chuyển qua lại giữa cực dương và cực âm. 

Pin lithium-ion đã cách mạng hóa mạnh mẽ cuộc sống của con người kể từ lần đầu tiên 

được tung ra thị trường vào năm 1991. Pin lithium-ion đã đặt nền tảng cho một xã hội 

không dây, không dùng nhiên liệu hóa thạch và mang lại lợi ích to lớn cho loài người. 

N.P.D (NASATI), theo https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/press-release 
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Nobel Y sinh 2019: Giải thưởng thuộc về ba nhà khoa học Mỹ và Anh 

 

Ngày 7/10/2019, tại Thụy Điển, Hội đồng xét duyệt và trao giải Nobel Y học đã 

công bố chính thức công trình nghiên cứu đạt giải Nobel Y học năm 2019. 

Nobel Y học là giải thưởng được công bố đầu tiên trong chuỗi các giải Nobel danh giá. 

Giải Nobel được trao cho các thành tựu trong khoa học, văn chương và hòa bình, ra 

đời từ năm 1901 theo di nguyện của nhà sáng chế và doanh nhân Alfred Nobel. 

Chủ nhân của giải thưởng Nobel Y học năm nay thuộc về 3 nhà khoa học là William 

G. Kaelin, Giáo sư y khoa người Mỹ; Gregg L. Semenza, người Anh và Peter J. 

Ratcliffe, người Mỹ vì công trình nghiên cứu về việc các các tế bào của động vật đa 

bào tương tác, thích nghi với sự biến đổi của oxy, yếu tố duy trì sự sống. 

Ủy ban Nobel cho biết, dù người ta đã biết từ lâu rằng oxy là thiết yếu để duy trì sự 

sống, tuy nhiên cơ chế phân tử đằng sau cách các tế bào phản ứng khi lượng cung oxy 

giảm hoặc tăng vẫn là bí ẩn. Cơ chế thích nghi với oxy thay đổi là một trong những lý 

do các loài động vật có thể thích nghi được ở nhiều điều kiện sống và các nhà khoa 

học đạt giải năm nay chính là người giải thích được cơ chế đó. 

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng cơ chế cảm nhận oxy xuất hiện trong gần như 

mọi tế bào, không chỉ ở tế bào thận nơi sản sinh EPO. Và khi mức oxy trong máu thấp, 

còn gọi là hypoxia, một loại phức hợp protein gọi là tác nhân cảm ứng hypoxia (HIF) 

sẽ tăng lên. Trong các điều kiện thông thường, HIF biến mất rất nhanh nhưng lại được 

bảo vệ trong môi trường thiếu oxy. Quan trọng là phức hợp này gắn với một phần 

DNA gần gene điều khiển EPO. Công trình nghiên cứu của họ cũng cho thấy khi mức 

oxy cao, tế bào chứa rất ít HIF nhưng khi mức oxy thấp, lượng HIF tăng lên để gắn 

vào ADN có thể kết nối và điều chỉnh gene EPO cũng như các gene khác có phần 

ADN gắn kết với HIF. 

Sức ảnh hưởng của khám phá này rất lớn bởi phản ứng của cơ thể với sự thay đổi mức 

oxy liên quan đến nhiều thứ, từ việc tập thể dục cho đến sự phát triển của phôi thai. Nó 

cũng liên quan đến một số căn bệnh khiến bệnh nhân có ít EPO hơn và thiếu máu trầm 

trọng. 

Trong ung thư, các khối u thường sử dụng cơ chế liên quan đến oxy để kích thích sự 

phát triển các mạch máu mới, một lĩnh vực đang được các nhà khoa học nghiên cứu. 
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Ngoài ra, theo hội đồng trao giải Nobel, cơ chế thích ứng của tế bào với các mức oxy 

cũng giải thích việc các loài động vật có thể sinh sống tại nhiều khu vực có độ cao 

khác nhau. 

Như vậy, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học đặt nền móng để chúng ta thấu 

hiểu mức độ oxy ảnh hưởng như thế nào đến các chức năng chuyển hóa và sinh lý của 

tế bào, hiểu được cách thức mà các loài động vật có thể sống được ở nhiều môi trường 

và độ cao khác nhau từ đó mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu thêm về cách chữa lành vết 

thương, nghiên cứu về thai sản hay bệnh ung thư. 

Năm ngoái, giải thưởng Nobel Y học đã về tay hai nhà khoa học Mỹ và Nhật với 

nghiên cứu về liệu pháp miễn dịch trong điều trị bệnh ung thư. 

Tuần lễ trao các giải Nobel trong các lĩnh vực Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa 

bình diễn ra tại Stockholm (Thụy Điển) và Oslo (Na Uy) từ ngày 7 đến 14/10/2019. 

Phần thưởng đi kèm giải Nobel là 9 triệu crown Thụy Điển, tương đương 913.000 

USD và giải thưởng sẽ được chia đều cho các nhà khoa học đoạt giải. 

P.T.T (NASATI), theo https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/summary/ và 

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2019/press-release/ 
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Sôcôla in 3D không cần điều chỉnh nhiệt độ 

 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapo (SUTD) 

đã đi tiên phong về phương pháp mới in 3D các sản phẩm từ sôcôla ở nhiệt độ 

phòng bằng phương pháp ép lạnh. 

Phương pháp ép nóng chảy được sử dụng rộng rãi trong sôcôla in 3D, trong đó, sôcôla 

phải được duy trì mức nhiệt từ 31 độ C đến 36 độ C để có thể tan chảy và phân bố cho 

phù hợp. Dù phương pháp này có ưu điểm là tính đơn giản và khả năng tiếp cận, 

nhưng phạm vi hẹp của nhiệt độ hoạt động gây nhiều hạn chế và không linh hoạt. 

Ngược lại, ép lạnh không cần điều chỉnh nhiệt độ vì chỉ phụ thuộc vào lưu biến của 

mực in được bổ sung vào sôcôla ở nhiệt độ hoạt động. Tuy nhiên, do không có loại 

mực sở hữu những tính chất lưu biến phù hợp, nên phương pháp ép lạnh trong sôcôla 

in 3D cho đến nay vẫn chưa được chứng minh. 

Để khắc phục hạn chế này, các nhà nghiên cứu tại SUTD đã phát triển phương pháp 

mới, “In 3D mực từ sôcôla” (Ci3DP) để in mực sôcôla ở nhiệt độ phòng bằng cách ép 

lạnh. Sử dụng phương pháp Ci3DP, các sản phẩm sôcôla có sẵn như xi-rô và bột nhão 

đã được trộn với bột ca cao để làm thay đổi lưu biến của mực. Mực từ sôcôla có nồng 

độ bột ca cao ở mức cao thể hiện tính chất cắt mỏng (shear-thinning), nghĩa là chất 

lỏng có độ nhớt giảm theo biến dạng cắt.; các loại mực cũng có tính chất như kem 

đánh răng không bị chảy. 

Để làm nổi bật khả năng này, các mô hình 3D bao gồm xi-rô sôcôla và bột nhão đã 

được trình diễn. Phương pháp tương tự đã được mở rộng để tạo ra sôcôla với kết cấu 

khác nhau bằng cách sử dụng nhiều loại mực. Ví dụ, một miếng sôcôla được chế tạo 

với vỏ bọc bán rắn và làm đầy chất lỏng cùng một lúc, thể hiện rõ hơn tính linh hoạt 

của phương pháp này. 

"Tính đơn giản và linh hoạt của Ci3DP tạo ra tiềm năng lớn trong việc chế tạo các 

sản phẩm từ sôcôla phức tạp mà không cần kiểm soát nhiệt độ", tác giả chính của bài 

báo, TS. Rahul Karyappa cho biết. 

PGS. Michinao Hashimoto, đồng tác giả nghiên cứu bổ sung: "Ci3DP có khả năng tạo 

ra thực phẩm tùy chỉnh trong rất nhiều vật liệu với kết cấu phù hợp và hàm lượng dinh 

dưỡng tối ưu. Phương pháp mới này cũng mở rộng khả năng của ngành công nghiệp 

in thực phẩm 3D, cho phép ép lạnh các sản phẩm thực phẩm nhạy với nhiệt độ". 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191017101245.htm,  
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Máy giặt đôi khi có thể chứa vi khuẩn kháng thuốc 

 

Máy giặt được sử dụng để làm sạch nhưng điều đó không có nghĩa là chúng 

không có mầm bệnh. Một nghiên cứu mới cho thấy chúng có thể chứa vi khuẩn 

kháng thuốc có thể gây hại cho những người nhạy cảm.  

Các nhà nghiên cứu mô tả một trường hợp duy nhất về máy giặt có liên quan đến sự 

lây lan của vi khuẩn kháng thuốc cho trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Đức. Đây là báo 

cáo đầu tiên về máy giặt của bệnh viện truyền mầm bệnh gây hại cho bệnh nhân. Tiến 

sĩ Ricarda Schmithausen- Bác sĩ cao cấp tại Viện cho biết Vệ sinh và Sức khỏe Cộng 

đồng tại Bệnh viện Đại học Bon ở Đức, cho biết: Trường hợp này là "rất bất thường" 

đối với một bệnh viện vì nó liên quan đến loại máy giặt gia dụng, thay vì máy công 

nghiệp thường được sử dụng trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe. 

Các tác giả cho biết: Nhưng điều này có nghĩa là nghiên cứu có ý nghĩa đối với máy 

giặt gia dụng, đặc biệt là máy rửa tiết kiệm năng lượng sử dụng nhiệt độ nước thấp 

hơn, ít có khả năng tiêu diệt mầm bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng một người 

bình thường không cần phải lo lắng về máy giặt của họ chứa vi khuẩn. 

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và học giả cao cấp tại Đại học Johns Hopkins - Tiến 

sĩ Amesh Adalja, cho biết: Máy giặt được thiết kế để loại bỏ chất bẩn và mùi, nhưng 

chúng không được thiết kế để làm cho quần áo của bạn được vô trùng. Điều đó cũng 

không quan trọng, bởi vì hầu hết vi khuẩn trên cơ thể và quần áo của chúng ta không 

có hại. "Phần lớn vi khuẩn" không gây ra vấn đề gì cho con người. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Vi sinh vật học ứng dụng và môi trường, các 

bác sĩ tại bệnh viện Đức nhận thấy rằng trẻ sơ sinh trong cơ sở của họ tiếp tục xét 

nghiệm dương tính với một chủng vi khuẩn kháng thuốc đặc biệt là Klebsiella oxytoca. 

Vi khuẩn này được biết là gây ra nhiễm trùng nghiêm trọng trong các cơ sở chăm sóc 

sức khỏe, chẳng hạn như trong viện dưỡng lão và đơn vị chăm sóc đặc biệt. 

Những đứa trẻ sơ sinh không thực sự bị bệnh từ K. oxytoca - vi khuẩn được tìm thấy 

trên da của chúng mà không gây nhiễm trùng. Nhưng sự hiện diện của nó vẫn còn liên 

quan, vì có thể gây ra tình trạng như viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiễm 

trùng vết thương, đặc biệt ở những người có hệ miễn dịch yếu. 

Lúc đầu, bác sĩ nghĩ rằng vi khuẩn có thể truyền từ nhân viên y tế hoặc chính các bà 

mẹ sang trẻ sơ sinh của họ, nhưng xét nghiệm đã loại trừ. Tiếp theo, bác sĩ đã thử 

nghiệm một số bề mặt trong bệnh viện, chẳng hạn như máy ấp trứng của em bé, nhưng 
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đều âm tính. Cuối cùng, họ truy tìm nguồn gốc của máy giặt. Các mẫu được lấy từ 

niêm phong cửa cao su và ngăn chứa chất tẩy rửa được xét nghiệm dương tính với K. 

oxytoca. 

Máy giặt gia đình thường không được phép giặt quần áo của bệnh nhân tại bệnh viện. 

Nhưng trong trường hợp này, máy giặt được đề cập được đặt bên ngoài cơ sở giặt là 

của bệnh viện và nó chỉ được sử dụng để giặt quần áo của mẹ, mũ và vớ cho trẻ sơ 

sinh. Sau khi nhân viên y tế ngừng sử dụng máy giặt này, không còn trường hợp nào 

nữa. K. oxytoca chuyển sang trẻ sơ sinh. Máy giặt nên được nghiên cứu thêm khi có 

thể gây ô nhiễm trong môi trường chăm sóc sức khỏe. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cho biết, với máy giặt gia đình, mọi người có thể cần thực 

hiện một số biện pháp phòng ngừa khi giặt đồ cho một số nhóm người dễ mắc bệnh, 

chẳng hạn như những người khó tính cần chăm sóc điều dưỡng, những người có hệ 

thống miễn dịch bị tổn thương và những người có vết thương bị nhiễm trùng đang thải 

mủ. Tiến sĩ Martin Exner cho biết: Trong những trường hợp này, lời khuyên được đưa 

ra là nên giặt đồ giặt "ở nhiệt độ cao hơn hoặc với chất khử trùng hiệu quả" để tránh 

truyền mầm bệnh. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://www.livescience.com/washing-machines-drug-resistant-

bacteria.html, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp của virut PCV2 để chế tạo sinh phẩm 

chẩn đoán và làm nguyên liệu tiến tới sản xuất vắc xin 

 

Trong những năm gần đây, tác động của PCV2 đến ngành công nghiệp chăn nuôi 

trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã được công bố ở nhiều quốc gia và vùng 

lãnh thổ, trong đó nêu rõ PCV2 là một trong những tác nhân gây bệnh quan 

trọng cho lợn và gây thiệt hại kinh tế lớn cho ngành chăn nuôi trên toàn thế giới.  

Tuy là vi rút có kích thước nhỏ (1.7kb) nhưng PCV2 có mức độ tiến hóa cao nhất 

trong các loại vi rút có cấu trúc ADN và tỷ lệ lưu hành huyết thanh của PCV2 có thể 

đạt tới 100%. Những báo cáo khoa học cũng cho thấy, vắc xin thương mại chống lại 

PCV2 được sử dụng rộng rãi từ năm 2006 đã đem lại hiệu quả phòng bệnh cao và 

giảm đáng kể những thiệt hại kinh tế do PCV2 gây ra. Vắc xin PCV2, dù được sản 

xuất bằng công nghệ nào (truyền thống hay hiện đại), cũng đều mang protein vỏ 

(capsid protein) có tính sinh miễn dịch. Một trong những công nghệ tiên tiến đang 

được áp dụng trong nghiên cứu sản xuất vắc xin phòng bệnh do PCV2 gây ra là công 

nghệ protein tái tổ hợp. Những thành công bước đầu trong ứng dụng công nghệ này để 

tái tổ hợp protein ORF2 của PCV2, protein có tính sinh miễn dịch chủ yếu của PCV2, 

đã mở ra kỷ nguyên mới trong nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện vắc xin phòng các 

bệnh có liên quan đến PCV2 ở lợn. 

Trên thế giới, việc ứng dụng công nghệ protein tái tổ hợp đã phát triển mạnh mẽ trong 

nhiều thập kỷ qua, tuy nhiên ở Việt Nam nó chỉ thực sự được quan tâm tới trong vòng 

15 năm trở lại đây. Cho đến nay, các nghiên cứu về protein tổ hợp tại Việt Nam đang 

phát triển mạnh mẽ, từ nghiên cứu đến ứng dụng đã đạt được nhiều thành tựu. Đây 

được xem là sự khởi đầu tiềm năng, thúc đẩy nước ta trên con đường phát triển công 

nghệ sinh học nói chung và protein tái tổ hợp nói riêng nhằm phát triển sản phẩm phục 

vụ trong và tiến tới ngoài nước. Nhiều hệ thống biểu hiện protein đã được phát triển và 

ứng dụng để tái tổ hợp các protein quan trọng dùng làm chế phẩm sinh học chẩn đoán 

và vắc xin tái tổ hợp như hệ thông biểu hiện E.Coli, nấm men, thực vật hay gần đây là 

hệ thống biểu hiện tế bào côn trùng. 

Hệ thống tế bào côn trùng bao gồm hệ thống biểu hiện baculovirus được xem là phổ 

biến và được sử dụng rất rộng rãi với mục đích sản xuất protein tái tổ hợp ở nhiều 

nước trên thế giới. Trong hệ thống biểu hiện baculovirus, ngoài tế bào côn trùng 

(insect cell), ấu trùng và nhộng cũng được sử dụng để sản xuất protein tái tổ hợp. Ưu 

điểm nổi bật của hệ thống biểu hiện này là baculovirus không có khả năng nhân lên 
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(replication) trên tế bào động vật và chúng được xem như là rất an toàn với động vật, 

chim và cá. Chính vì vậy, công nghệ tái tổ hợp protein sử dụng baculovirus đã được 

ứng dụng để sản xuất vắc xin thương mại cho người và động vật. Tuy nhiên, việc ứng 

dụng công cụ hữu ích này trong thú y và nhân y tại Việt Nam còn rất hạn chế. 

Hiện nay, vắc xin phòng các bệnh có liên quan đến PCV2 đã được sử dụng rộng rãi 

trên thực địa, trong đó phải kể đến 2 nhóm vắc xin thương mại: vắc xin vô hoạt và văc 

xin thế hệ mới như vắc xin tiểu phần sản xuất trên hệ thống biểu hiện baculovirus. 

Điều này cho thấy những ưu điểm vượt trội của hệ thống biểu hiện này trong sản xuất 

vắc xin phòng các bệnh có liên quan đến PCV2 ở Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Xuất phát từ yêu cấu thực tiễn trong công tác phòng chống các bệnh có liên quan với 

PCV2 và những thành công đã đạt được trong việc sử dụng hệ thống baculovirus nhằm 

sản xuất protein tái tổ hợp, TS. Đặng Vũ Hoàng, Viện Thú y cùng các đồng nghiệp đã 

tiến hành đề tài “Nghiên cứu biểu hiện protein tái tổ hợp của vi rút PCV2 để chế tạo 

sinh phẩm chẩn đoán và làm nguyên liệu tiến tới sản xuất vắc xin”. 

Sau một thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được một số kết quả sau: 

- Đề tài đã tái tổ hợp thành công protein ORF2 của vi rút PCV2 trên tế bào côn trùng 

bằng hệ thống biểu hiện Baculovirus. Protein ORF2 tái tổ hợp dạng thô và dạng tinh 

khiết mang hoạt tính sinh học tự nhiên (được nhận diện bởi kháng thể kháng vi rút 

PCV2) 

- Thiết lập thành công phương pháp ELISA sử dụng kháng nguyên ORF2 tái tổ hợp 

bằng hệ thống biểu hiện Baculovirus. ELISA sử dụng kháng nguyên ORF2 tái tổ hợp 

của vi rút PCV2 có độ đặc hiệu (97.16%) và độ nhạy (100%) khi so sánh với hai 

phương pháp tham chiếu, kít ELISA thương mại và IPMA, và hoàn toàn phù hợp cho 

công tác chẩn đoán huyết thanh học phát hiện kháng thể kháng vi rút PCV2 trong 

huyết thanh lợn, điều tra dịch tễ các bệnh có liên quan tới vi rút PCV2 tại Việt Nam. 

- Sản xuất đủ lượng kháng nguyên tái tổ hợp dùng cho ELISA chẩn đoán để phát hiện 

kháng thể kháng vi rút PCV2 (tương đương 775 bộ kít hoặc 31.000 phản ứng), So với 

yêu cầu của đề tài là 1,6 mg protein ORF2 tái tổ hợp (tương đương 8.000 phản ứng 

hoặc 200 kít) 

- Kháng nguyên ORF2 tái tổ hợp bằng hệ thống biểu hiện baculovirus có tính sinh 

miễn dịch cao. Cụ thể: Kháng thể kháng lại kháng nguyên ORF2 tái tổ hợp có khả 

năng bảo hộ chống lại vi rút PCV2, giảm mạnh lượng vi rút PCV2 trong tổ chức 

lympho và trong máu của lợn khi thử thách cường độc với PCV2 thực địa (giá trị p< 

0,05). Kháng nguyên ORF2 tái tổ hợp bằng hệ thống baculovirus hoàn toàn phù hợp 

và là ứng cử viên tiềm năng để phát triển vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh do PCV2 gây 

ra tại Việt Nam.   

- Sản xuất đủ lượng protein ORF2 tái tổ hợp (1000 ml ở nồng độ 107 pfu/ml) có tính 

kháng nguyên cao, tương đương đủ để sản xuất 1000 liều vắc xin PCV2 tái tổ hợp. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15122/2018) tại Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 
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Nghiên cứu thiết kế và chế tạo dây chuyền thiết bị tự động chế biến bột chùm 

ngây (Moringa oleifera) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 

 

Cây Chùm ngây có tên khoa học là Moringa Oleifera, cây có nguồn gốc từ vùng 

Nam Á, hiện được trồng tại khoảng 80 nước trên thế giới, trong đó, tập trung 

nhiều ở các nước nhiệt đới như Ấn Độ, Lào, Campuchia, Thái Lan, Philipin và 

các nước châu Phi, châu Mỹ Latin,… 

Cây Chùm ngây được xem là thảo dược quý, là cây nông nghiệp có tính dược liệu, vừa 

là nguồn thực phẩm phong phú và quí hiếm. Tất cả các bộ phận của cây như rễ, thân, 

lá, hoa, quả…chứa nhiều khoáng chất quan trọng, là một nguồn cung cấp chất đạm, 

vitamins, beta-carotene, acid amin và nhiều hợp chất phenolics. Cây Chùm ngây cung 

cấp một hỗn hợp pha trộn nhiều hợp chất như zeatin, quercetin, beta-sitosterol 

caffeoylquinic acid và kaempferol, rất hiếm gặp tại các loài cây khác. 

Lá chùm ngây là phần bổ dưỡng nhất được sử dụng bào chế thành dược liệu làm thuốc 

chữa trị được nhiều bệnh vì rất giàu dược tính, giàu dinh dưỡng. Trong lá có rất nhiều 

chất đạm, vitamin, khoáng chất, beta-carotene, acid amin và nhiều hợp chất phenolics, 

ngoài ra còn có nhiều hợp chất quý hiếm như như zeatin, quercetin, betasitosterol 

caffeoylquinic acid và kaempferol, rất hiếm gặp tại các loài cây khác và đặc tính chống 

oxy hóa nhờ giàu Flavonoids. Các nghiên cứu khoa học đã công bố lá chùm ngây chứa 

hàm lượng vitamin C nhiều gấp 7 lần so với cam, canxi gấp 4 lần so với sữa, protein 

gấp 2 lần so với sữa chua, vitamin A nhiều gấp 4 lần so với cà rốt, kali gấp 3 lần so với 

chuối,… Lá chùm ngây hiện được hai tổ chức WHO và FAO xem là giải pháp ưu việt 

cho các bà mẹ thiếu sữa và trẻ em suy dinh dưỡng, là giải pháp lương thực cho các 

nước thuộc thế giới thứ ba. Hiện chưa có bất kỳ báo cáo về nguy hại của chùm ngây 

đối với sức khoẻ. 

Mỹ là nước nhập nguyên liệu chùm ngây thô nhiều nhất, sử dụng trong công nghệ mỹ 

phẩm cao cấp, nước uống và quan trong hơn là chiết suất thành nguyên liệu tinh cho 

công nghiệp dược phẩm. Các sản phẩm chế xuất từ lá chùm ngây hiện nay có trên thị 

trường nước ngoài (chủ yếu là của Mỹ sản xuất) bao gồm các sản phẩm làm đẹp, nước 

uống dinh dưỡng, viên bột chùm ngây, bột dinh dưỡng chùm ngây, dầu trái chùm 

ngây, trà lá chùm ngây các loại… 

Hiện nay, lá Chùm ngây tươi được các công ty dược phẩm trong nước thu mua 2 ở 

dạng tươi sau đó sấy khô chế biến thành trà túi lọc, xay làm bột dinh duỡng, hoặc chiết 

xuất làm dược phẩm, mỹ phẩm, dược liệu rất tốt cho sức khoẻ. 

Lá Chùm ngây có hàm lượng dinh dưỡng cao nên dể bị phân hủy do đó khó bảo quản. 

Cách phổ biến nhất hiện nay trên thế giới sử dụng là lá Chùm ngây sau khi thu hoạch 

được làm khô và chế biến dưới dạng bột. Từ dạng bột này có thể dễ dàng vận chuyển, 
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tiêu thụ hoặc chế biến thành các loại sản phẩm đa dạng khác. Qua đó thấy được sự cần 

thiết và tầm quan trọng của khâu làm khô và nghiền Chùm ngây. Cây Chùm ngây ở 

nước ta hiện nay đang được phát triển nhanh chóng, để phục vụ nhu cầu trong nước và 

xuất khẩu thì đa dạng hóa sản phẩm và bảo quản của các cơ sở là nhiệm vụ vô cùng 

quan trọng. Vì thế nhu cầu về nghiền loài lá cây này là rất lớn và hết sức cần thiết. Do 

đó việc nghiên cứu thiết bị sấy và nghiền lá Chùm ngây là yêu cầu rất cần thiết. Trên 

cơ sở đó, đề tài “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo dây chuyền thiết bị tự động chế biến 

bột chùm ngây (Moringa oleifera) phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu” 

do ThS. Nguyễn Văn Bắc và TS.Vũ Kế Hoạch, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng làm 

chủ nhiệm đã được thực hiện nhằm các mục tiêu sau: 1, Nghiên cứu thiết kế chế tạo 

các máy trong dây chuyền chế biến lá chùm ngây thành bột, bao gồm máy sấy khô lá 

chùm ngây và nghiền mịn lá chùm ngây thành bột; 2, Khảo nghiệm xác định chế độ 

làm việc của các máy và xây dựng quy trình công nghệ chế biến bột chùm ngây. 

Trên cơ sở mục tiêu, nội dung nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài, các kết 

quả nghiên cứu đã đạt được như sau: 

- Đã nghiên cứu tổng quan về đối tượng gia công là lá chùm ngây, bao gồm các tính 

chất vật lý, tính chất hóa học và thành phần dinh dưỡng của lá chùm ngây để làm cơ sở 

cho việc lực chọn phương pháp sấy, phương pháp nghiền phù hợp. Tổng quan cũng đã 

tìm hiểu thực trạng các công nghệ và thiết bị làm khô chùm ngây, các công nghệ và 

thiết bị nghiền mịn chùm ngây trong và ngoài nước để làm cơ sở phân tích, xác định 

nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy và phương án và thiết kế máy. 

- Một máy sấy chùm ngây theo nguyên lý sấy bơm nhiệt năng suất 10 kg/mẻ và một 

nghiền lá chùm ngây thành bột năng suất 5 kg/h đã được tính toán thiết kế và chế tạo 

hoàn chỉnh. Yêu cầu bột lá chùm ngây sau khi nghiền có ẩm độ 8% và độ nhỏ bột là 

0,1 mm. Kết quả khảo nghiệm sơ bộ cho thấy phù hợp với các kết quả tính toán thiết 

kế, các máy làm việc ổn định, đảm bảo năng suất thiết kế, đạt các yêu cầu kỹ thuật. 

- Chế độ làm việc phù hợp của máy sấy đã được xác định: nhiệt độ tác nhân sấy 38
0
C, 

vận tốc tác nhân sấy 0,9 m/s. Sau thời gian 5 giờ sấy lá chùm ngây đạt ẩm độ theo yêu 

cầu là 8 ± 0,5%, hàm lượng vitamin C của lá sau khi sấy 567 mg/kg, tiêu thụ điện năng 

riêng cho quá trình sấy là 3,72 kWh/kg. 

- Chế độ làm việc phù hợp của máy nghiền cũng đã được xác định: sử dụng sàng Mesh 

140, lượng cấp liệu 5 kg/h, vận tốc đầu búa nghiền là 35 m/s, khe hở giữa đầu búa 

nghiền và thành buồng nghiền là 4 mm. Chất lượng bột lá chùm ngây sau khi nghiền 

đạt 82,4%, độ nhỏ bột 0,1 mm và tiêu thụ điện năng riêng cho quá trình nghiền là 

0,127 kWh/kg. 

- Trên cơ sở chế độ làm việc cho máy sấy và máy nghiền đã được xác định, đề tài đã 

xây dựng được quy trình công nghệ chế biến bột chùm ngây. Tiến hành chế biến 99 

thử nghiệm theo quy trình công nghệ đã xác định và so sánh với các phương pháp sấy 

và nghiền hiện đang sử dụng đã cho thấy chất lượng sản phẩm tốt hơn về màu sắc, 

dinh dưỡng, chất lượng bột nghiền, chi phí điện năng riêng thấp hơn và rút ngắn được 

thời gian chế biến. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15115/2017) tại Cục 

Thông tin KH&CN Quốc gia. 

P.K.L (NASATI) 
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