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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Trường Đại học Nha Trang: Thiết kế, chế tạo tủ sấy đa năng 

 

Thạc sĩ Lê Như Chính hướng dẫn thực hành cho sinh viên. 

(NASATI)Các giảng viên Bộ môn kỹ thuật nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí, Trường Đại học 

Nha Trang (ĐHNT) vừa thiết kế, chế tạo thành công tủ sấy đa năng công suất 5 - 

7kg/mẻ, phục vụ công tác đào tạo và hướng đến thương mại hóa sản phẩm ra thị 

trường. 

Thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã chọn tôm thẻ chân trắng tươi, có kích cỡ 100 - 

110 con/kg với màu sắc, mùi tanh tự nhiên để thử nghiệm. Tôm sau khi luộc trong 

nước muối có nồng độ 3% khoảng 15 phút được tiến hành sấy bằng các phương pháp 

khác nhau (bằng bơm nhiệt - HP, bức xạ hồng ngoại - IR và sấy bằng bơm nhiệt kết 

hợp hồng ngoại - HP-IR) ở chế độ sấy thích hợp cho đến khi độ ẩm cuối cùng của sản 

phẩm sấy đạt từ 20 đến 22%. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chế độ sấy thích hợp cho 

đối tượng tôm thẻ chân trắng là khi sấy bằng HP-IR vận tốc gió 2m/s, nhiệt độ sấy 60 

độ C, công suất hồng ngoại 1.800W, độ dày trung bình của lớp tôm khoảng 1cm với 

thời gian sấy 3 giờ. Tôm sau khi được sấy bằng HP-IR có màu sắc đẹp và tự nhiên. 

Ngoài sấy tôm, nhóm nghiên cứu còn thử nghiệm sấy quả bơ. Bơ sau khi được cắt lát 

mỏng đưa vào sấy cho thấy, bơ sấy bằng HP - IR và bơ sấy bằng bơm nhiệt đều cho 

chất lượng tốt, giữ được màu sắc ban đầu của bơ tươi trước khi sấy, đáp ứng yêu cầu 

sản xuất bột bơ thương mại. 

Theo nhóm nghiên cứu, dựa trên các kết quả tính toán, thiết kế, chế tạo máy sấy đa 

năng và thực nghiệm với các vật liệu sấy từ tôm thẻ chân trắng và bơ cắt lát cho thấy, 

thiết bị sấy sau khi thiết kế, chế tạo và thử nghiệm có thể thực hiện đồng thời các chức 

năng như: sấy HP-IR; sấy lạnh kết hợp hồng ngoại HP-IR; sấy bằng hồng ngoại… 

Đồng thời, có thể đáp ứng được các yêu cầu sấy thực phẩm ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt 

độ môi trường hoặc cao hơn từ 20 đến 65 độ C, vận tốc gió có thể điều chỉnh từ 0,5 

đến 5m/s. Ngoài ra, sấy lạnh bằng bơm nhiệt ở nhiệt độ thấp từ 20 đến 25 độ C, có thể 
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sấy các loại như: yến, chế phẩm sinh học, các sản phẩm từ rong biển (oligochitin và 

oligochitosan), gelatin từ da cá tra… 

Thạc sĩ Lê Như Chính - Khoa Cơ khí, Trường ĐHNT, chủ nhiệm đề tài cho biết: 

“Hiện nay, thiết bị sấy không chỉ được đưa vào thực hành cho sinh viên các ngành Kỹ 

thuật nhiệt lạnh, Công nghệ thực phẩm, Chế biến thủy sản trong quá trình học tập mà 

còn phục vụ hướng dẫn sinh viên làm luận văn tốt nghiệp, làm chuyên đề tốt nghiệp. 

Ngoài ra, thiết bị sấy còn được ứng dụng thử nghiệm thực tế, sấy thức ăn nuôi tôm 

hùm tại Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Trung ở dốc Đá Trắng (thôn Xuân 

Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh). Bên cạnh phục vụ công tác đào tạo sinh viên, 

mục tiêu của chúng tôi là hướng đến thương mại hóa sản phẩm ra thị trường. Do đó, 

nhóm đang tiếp tục nghiên cứu thiết kế hệ thống tủ nhiều tầng, nâng cao công suất. 

Ngoài sấy các mặt hàng thủy sản (cá cơm, tôm, mực khô…), còn sấy các mặt hàng 

nông sản khác”. 

Theo Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài Trường ĐHNT, đây là sản phẩm có tính 

ứng dụng cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh 

viên các ngành (Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ thực phẩm, Chế biến thủy sản…), góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Kết quả đề tài còn cho thấy, phương pháp sấy 

HP - IR là phương pháp sấy tiết kiệm năng lượng, phù hợp cho sấy thực phẩm, thủy 

sản. Đây là đề tài thực sự cần thiết cho sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam. 
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Thiếu doanh nghiệp tiên phong trong chống biến đổi khí hậu 

 

(Báo Khoa học  và phát triển) Chiều 26/6 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên 

hợp quốc UNDP và Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố kết quả đánh giá Chỉ số Khí 

hậu Doanh nghiệp CBI 2019, theo đó Việt Nam đã có những doanh nghiệp có ý 

thức và hành động chống biến đổi khí hậu, nhưng vẫn thiếu những doanh nghiệp 

tiên phong trong lĩnh vực này. 

Chỉ số Khí hậu Doanh nghiệp CBI là một hệ thống đăng ký tự nguyện trên website 

http://cbi.undp.org.vn/ của UNDP cho các công ty tư nhân để xem xét liệu việc vận 

hành kinh doanh và sản phẩm của doanh nghiệp có thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Sau khi doanh nghiệp đăng kí thông tin, UNDP sẽ đánh giá thông tin và phân loại 

doanh nghiệp thành 3 cấp độ và cấp chứng nhận xanh cho mỗi cấp độ hoàn thành, bao 

gồm: (1) Doanh nghiệp có ý thức về khí hậu, (2) Doanh nghiệp có hành động về khí 

hậu, và (3) doanh nghiệp tiên phong có nhiều đóng góp về khí hậu. 

Bên cạnh nhãn xanh, các doanh nghiệp tham gia vào hệ thống CBI sẽ nhận được hỗ trợ 

của UNDP cùng các bên liên quan trong việc sử dụng các bộ công cụ và báo cáo để 

tăng khả năng đạt cam kết về khí hậu, và tăng cơ hội tiếp cận tới các qũy hỗ trợ của 

nhà nước, nhà đầu tư và các chương trình hỗ trợ liên quan đến biến đổi khí hậu. 

Hệ thống này cũng góp phần giúp Việt Nam hình thành được cơ sở dữ liệu, báo cáo và 

đánh giá doanh nghiệp về nhận thức và hành động thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ 

môi trường tại Việt Nam. 

Tính đến tháng 6/2020, có 115 doanh nghiệp thuộc 26 lĩnh vực ở Việt Nam đã đăng ký 

tham gia CBI, bao gồm các công ty toàn cầu, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp 

lớn trong nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Kết quả đánh giá CBI cho năm 2019 cho thấy: 

• 69 doanh nghiệp đang ở cấp độ 1 có ý thức về khí hậu 

• 41 doanh nghiệp đang ở cấp độ 2 có hành động về khí hậu 
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• 0 doanh nghiệp đang ở cấp độ 3 tiên phong về khí hậu 

Phần lớn doanh nghiệp ghi nhận là các công ty có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ; gần 

như không có sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước lớn. 

Phát biểu tại buổi lễ công bố chỉ số CBI, Bà Caitlin Wiesen, trưởng đại diện thường trú 

UNDP tại Việt Nam cho rằng chúng ta “nên tận dụng cơ hội phục hồi sau đại dịch 

Covid-19 để thu hút đầu tư và theo đuổi các lựa chọn tối ưu cho cả 3 mục đích: phục 

hồi nền kinh tế theo hướng xanh hơn với các gói kích cầu từ chính phủ; chuyển đổi 

hướng tới các quá trình sản xuất bền vững hơn, sản phẩm xanh hơn để đáp ứng nhu 

cầu của người tiêu dùng; thúc đẩy các hành động khí hậu để bảo vệ hành tinh và giảm 

rủi ro đại dịch trong tương lai cũng như giảm các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến 

đổi khí hậu” 

Hiện nay, người tiêu dùng cũng dần có sự thay đổi và chuyển sang xu hướng sử dụng 

sản phẩm thông minh hơn và bền vững hơn. “Người tiêu dùng lo ngại nhiều hơn về 

bảo vệ môi trường và muốn có nhiều hành động hơn. Họ đang tạo ra một xu thế sử 

dụng ngày càng nhiều các sản phẩm thân thiện với hệ sinh thái (eco-friendly). Những 

cam kết và xu thế này sẽ góp phần quan trọng để đảm bảo chúng ta có cuộc sống an 

toàn hơn, tốt đẹp hơn cho hôm nay cũng như các thế hệ mai sau” - Thứ trưởng Bộ 

KH&ĐT Vũ Đại Thắng nói. 

Cũng trong dịp này, UNDP đã phát động vòng đăng ký và đánh giá Chỉ số Khí hậu 

Doanh nghiệp CBI cho năm 2020. 
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Đẩy mạnh hoạt động KH&CN ở các địa phương: Ưu tiên nguồn lực 

 

Nhiều DN đã mạnh dạn đầu tư đổi mới CN nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản 

phẩm 

(http://truyenthongkhoahoc.vn) Thời gian qua các chính quyền địa phương luôn 

quan tâm đầu tư cho hoạt động KH&CN, trong đó nguồn ngân sách chi cho sự 

nghiệp KH&CN được nhiều địa phương bố trí cao hơn số trung ương giao. Nhờ đó, 

nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ nhằm cải tiến, nâng 

cao chất lượng sản phẩm. 

Quan tâm đầu tư, tạo môi trường thông thoáng để KH&CN phát triển 

Năm 2019, toàn ngành KH&CN nói chung và hoạt động KH&CN ở các địa phương 

nói riêng đã cố gắng, nỗ lực cao trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế -xã hội giai đoạn 2016-2020, các địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách 

thông qua việc ban hành nhiều văn bản liên quan đến KH&CN, đặc biệt là chính sách 

về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy 

ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống; hỗ trợ hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao... 

Năm 2019 đã có 304 văn bản của các địa phương được ban hành, tập trung nhiều vào 

chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ ươm tạo, phát 

triển doanh nghiệp KH&CN; chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, 

sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có thế mạnh của địa phương. 

Có thể nói, chưa bao giờ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được diễn ra mạnh 

mẽ và lan rộng khắp cả nước và nhận được sự quan tâm của xã hội, của Chính phủ, 

của các cấp chính quyền nhiều như trong thời gian qua và có thể coi là điểm nổi bật 

trong kết quả hoạt động KH&CN của các địa phương từ năm 2018 - 2019. Tinh thần 

khởi nghiệp đã có sự chuyển động tích cực từ các Bộ, Ban, Ngành, đến các tỉnh, địa 

phương trên cả nước. Nhờ vậy, “làn sóng khởi nghiệp” đã lan rộng và nhận được sự 

ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng và có hàng nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp được thành 

lập. 
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Trong điều kiện kinh tế, ngân sách nhà nước còn khó khăn nhưng các địa phương luôn 

quan tâm đầu tư cho hoạt động KH&CN, trong đó nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp 

KH&CN được nhiều địa phương bố trí cao hơn số trung ương giao. Đáng chú ý, đã có 

35/63 địa phương thành lập Quỹ phát triển KH&CN, trong đó có 4 địa phương huy 

động được thêm nguồn đóng góp từ doanh nghiệp. Tổng kinh phí của quỹ là 753,727 

tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, năm 

2019, các địa phương đã huy động được 3.758,1 tỷ đồng chủ yếu là nguồn đối ứng của 

doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. 

Các địa phương vẫn tiếp tục dành khoảng 70% kinh phí sự nghiệp KH&CN từ ngân 

sách nhà nước để chi hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ. 

Hoạt động này được triển khai theo hướng nâng cao tính ứng dụng và hiệu quả kinh tế 

- xã hội theo chuỗi giá trị sản phẩm, hướng tập trung ưu tiên vào các sản phẩm chủ lực, 

đặc trưng, có lợi thế của địa phương, nên đã phát huy được kết quả nghiên cứu. 

Nhờ việc quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu 

tư đổi mới công nghệ nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2019, 13.997 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hoạt động đổi mới công nghệ, 161 doanh nghiệp 

được tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ đổi mới công nghệ, 90 công nghệ được chuyển 

giao, đưa vào ứng dụng, 72 hợp đồng chuyển giao công nghệ được thực hiện với tổng 

giá trị 3.650 triệu đồng. 

Theo báo cáo tại Hội nghị trực tuyến giám đốc sở KH&CN diễn ra mới đây, năm 

2019,  Bộ KH&CN đã xem xét hỗ trợ các địa phương triển khai được gần 200 nhiệm 

vụ KH&CN thuộc các chương trình như: Chương trình nông thôn miền núi, Đổi mới 

công nghệ, Quỹ gene, Chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng 

hóa, Sở hữu trí tuệ, cấp thiết phát sinh ở địa phương,… Các nhiệm vụ tập trung giải 

quyết đồng bộ các khâu sản xuất theo chuỗi giá trị để phát triển và nâng cao giá trị, sức 

cạnh tranh của các sản phẩm trọng điểm, chủ lực, có lợi thế của địa phương. Hầu hết 

các nhiệm vụ được triển khai đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của địa phương và 

vùng, đều là những nội dung cần quan tâm hỗ trợ ở quy mô quốc gia, chính vì thế kết 

quả nghiên cứu đã gắn sát với thực tiễn, có khả năng ứng dụng ngay trong quá trình 

triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, nâng cao được giá trị của các sản phẩm góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, một số sản phẩm tiếp tục mang lại 

giá trị kinh tế cao nhờ được hỗ trợ đồng bộ theo chuỗi, giá trị thương hiểu sản phẩm 

ngày càng được nâng cao, được coi là sản phẩm chủ lực của tỉnh và Vùng như: chè 

hoa vàng, hà thủ ô (Cao Bằng); chè (Thái Nguyên); nhãn, xoài, rau ở Sơn La, cam, 

quýt (Hòa Bình, Hà Giang); thủy - hải sản (Phú Yên; Khánh Hòa; Cà Mau; BR-VT...), 

sản phẩm tôm, cá tra, lúa gạo, trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long... 

Tái cấu trúc chương trình 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, các đại biểu vẫn chỉ ra những vấn đề 

cần được quan tâm tháo gỡ, cụ thể: Đối với các nhiệm vụ mang tính liên tỉnh, liên 

vùng: Nhu cầu triển khai các nhiệm vụ liên tỉnh, liên vùng đang là nhu cầu rất thực 

tiễn, Chính phủ cũng đang có những chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản phẩm mang quy 

mô cấp vùng. Tuy nhiên, đến nay chưa có cơ chế cũng như việc hướng dẫn triển khai 

các nhiệm vụ KH&CN mang tính liên tỉnh, liên vùng, nhất là việc huy động nguồn lực 

đối ứng từ nguồn kinh phí của các địa phương. Vì vậy, cần sớm có nghiên cứu để việc 



8 

 

triển khai các nhiệm vụ có tính liên tỉnh, liên vùng đạt được hiệu quả, tránh sự trùng 

lắp trong nghiên cứu ứng dụng. 

 

Thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, tiếp thu các kỹ thuật tiến 

bộ, làm chủ nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới công nghệ, tạp ra sản phẩm mới có 

sức cạnh tranh cao 

Bên cạnh đó, rất cần nghiên cứu để có cơ chế phối hợp quản lý, có sự tham gia phối 

hợp của địa phương đối với các nhiệm vụ cấp quốc gia triển khai tại địa phương, nhất 

là việc tiếp nhận, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Việc triển khai các 

nhiệm vụ có tính cấp thiết tại địa phương cần được ưu tiên bố trí phân bổ kinh phí để 

việc triển khai đáp ứng được yêu cầu cấp thiết, kể cả nguồn kinh phí Trung ương và 

nguồn đối ứng tại các địa phương. 

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội, sự phát triển thị trường 

công nghệ cũng như doanh nghiệp KH&CN cần tương xứng với tiềm năng của từng 

địa phương. Hiện tại hoạt động này còn thiếu gắn kết, dịch vụ KH&CN còn yếu, 

doanh nghiệp chưa nhiệt tình tìm đến KH&CN để giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc, tài sản trí tuệ của đa số doanh nghiệp chủ yếu mới dừng ở nhãn hiệu hàng hóa 

hoặc kiểu dáng công nghiệp, rất ít doanh nghiệp sở hữu giải pháp hữu ích hoặc sáng 

chế. Số doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài còn khiêm tốn… 

Ông Nguyễn Thủy Trọng, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Thọ cho rằng cần triển khai 

mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đổi mới công nghệ, thương mại hóa sản phẩm… để 

thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu trên, cần 

thiết phải có nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ trên địa 

bàn; tập trung xác lập bảo hộ và khai thác tốt tài sản trí tuệ cho sản phẩm đặc hữu địa 

phương. 

Để hoạt động KH&CN phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

các đại biểu cho rằng, thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, tiếp 

thu các kỹ thuật tiến bộ, thành tựu KH&CN tiên tiến, làm chủ nâng cao trình độ công 

nghệ, đổi mới công nghệ, tạp ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao,.. 



9 

 

Đồng thời, tập trung hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giải quyết các khâu 

sản xuất theo chuỗi giá trị, để phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm 

trọng điểm, chủ lực, có lợi thế của địa phương. Coi doanh nghiệp, đặc biệt là các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương là đối tượng trung tâm, để hoạt động KH&CN 

tác động thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. 

Địa phương cũng cần chủ động khai thác hỗ trợ nhà nước thông qua các chương trình 

quốc gia về KH&CN, tiếp tục quan tâm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo, thúc đẩy hình thành lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có 

tiềm năng tăng trưởng cao, có sản phẩm dịch vụ hướng tới xuất khẩu ra thị trường 

quốc tế. 

Ngoài ra, cần rà soát, điều chỉnh tái cấu trúc lại những chương trình KH&CN để hoạt 

động nghiên cứu, triển khai đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn phát triển trong giai 

đoạn mới. Lồng ghép việc xây dựng nội dung phát triển KH&CN đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2035 trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Chế tạo máy tính tế bào lõi kép sinh tổng hợp 

 

Kiểm soát biểu hiện gen bằng các công tắc gen thông qua một mô hình từ thế giới 

số từ lâu đã là một trong những mục tiêu chính của sinh học tổng hợp. Kỹ thuật số 

sử dụng cổng logic để xử lý tín hiệu đầu vào, tạo ra các mạch bên trong, ví dụ, tín 

hiệu đầu ra C chỉ được tạo ra khi tín hiệu đầu vào A và B xuất hiện đồng thời. 

Đến nay, các chuyên gia công nghệ sinh học đã cố gắng xây dựng các mạch số này với 

sự hỗ trợ của các công tắc gen protein trong các tế bào. Tuy nhiên, một số nhược điểm 

lớn nảy sinh: chúng không linh hoạt, chỉ có thể chấp nhận thao tác lập trình đơn giản 

và có khả năng xử lý chỉ một đầu vào tại thời điểm nhất định như một phân tử trao đổi 

chất cụ thể. Do đó, các quy trình tính toán phức tạp hơn trong các tế bào chỉ có thể 

được thực hiện trong một số điều kiện nhất định, lại không đáng tin cậy và thường 

xuyên thất bại. Ngay cả trong thế giới số, các mạch phụ thuộc vào một đầu vào duy 

nhất dưới dạng các điện tử. Tuy nhiên, các mạch này được bù đắp về tốc độ với khả 

năng thực hiện 1 tỷ lệnh mỗi giây. Các tế bào có tốc độ chậm hơn, nhưng có thể xử lý 

đến 100.000 phân tử trao đổi chất khác nhau mỗi giây với vai trò làm đầu vào. Tuy 

nhiên, các máy tính tế bào trước đây thậm chí còn không thể khai thác hết khả năng 

tính toán bằng phân tử trao đổi chất khổng lồ của một tế bào ở người. 

CPU từ các thành phần sinh học 

Một nhóm các nhà nghiên cứu do Martin Fussalanger, Giáo sư Công nghệ sinh học và 

Kỹ thuật sinh học tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật sinh học thuộc trường Đại học ETH 

Zurich ở Basel, hiện đã tìm ra cách sử dụng các thành phần sinh học để chế tạo bộ xử 

lý lõi hoặc bộ xử lý trung tâm (CPU), chấp nhận các phương thức lập trình khác nhau. 

Bộ xử lý mới được phát triển dựa vào hệ thống CRISPR-Cas9 đã được điều chỉnh và 

về cơ bản có thể hoạt động với nhiều đầu vào như mong đợi dưới dạng phân tử ARN 

(được gọi là ARN hướng dẫn). Một biến thể đặc biệt của protein Cas9 tạo thành lõi 

của bộ xử lý. Để đáp ứng với đầu vào được phân phối bởi các chuỗi ARN hướng dẫn, 

CPU điều chỉnh biểu hiện của một gen, từ đó tạo ra protein cụ thể. Với phương pháp 

này, các nhà nghiên cứu có thể lập trình các mạch với khả năng mở rộng trong các tế 

bào ở người như các mạch cộng nửa kỹ thuật số bao gồm hai đầu vào và hai đầu ra và 

có thể thêm hai số nhị phân một bảng. 

Xử lý mạnh dữ liệu đa lõi 
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Các nhà nghiên cứu đã tiến thêm một bước để tạo ra bộ xử lý sinh học lõi kép, tương 

tự như trong thế giới số, bằng cách tích hợp hai lõi vào một tế bào. Để làm điều đó, các 

nhà khoa học đã sử dụng thành phần CRISPR-Cas9 từ hai loại vi khuẩn khác nhau. 

Kết quả đã chế tạo được máy tính tế bào đầu tiên có hơn một bộ xử lý lõi. Máy tính 

sinh học này không chỉ có kích thước cực nhỏ, mà trên lý thuyết có thể được thu nhỏ 

mọi kích thước. "Hãy tưởng tượng một vi mô với hàng tỷ tế bào, mỗi tế được trang bị 

bộ xử lý lõi kép của riêng nó. Các cơ quan tính toán này về mặt lý thuyết có thể đạt 

sức mạnh vượt trội hơn so với siêu máy tính số và chỉ sử dụng một phần năng lượng", 

GS. Fussenegger nói. 

Ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị 

Máy tính tế bào có thể được sử dụng để phát hiện các tín hiệu sinh học trong cơ thể 

như một số sản phẩm trao đổi chất hoặc thông tin hóa học, xử lý và phản ứng với 

chúng. Với CPU được lập trình đúng cách, các tế bào biểu hiện hai chỉ dấu sinh học 

khác nhau dưới dạng các tín hiệu đầu vào. Nếu chỉ có chỉ dấu sinh học A, thì máy tính 

sinh học phản ứng bằng cách tạo nên một phân tử chẩn đoán hoặc dược chất. Nếu máy 

tính sinh học chỉ đăng ký chỉ dấu sinh học B, thì nó kích hoạt sản sinh một chất khác. 

Nếu cả hai chỉ dấu sinh học đều có mặt, sẽ gây ra phản ứng thứ ba. Hệ thống này có 

thể được ứng dụng trong y học như trong điều trị ung thư. "Chúng tôi cũng có thể tích 

hợp thông tin phản hồi", GS. Fussalanger nói. Ví dụ, nếu chỉ dấu sinh học B với nồng 

độ nhất định tồn tại trong cơ thể trong một thời gian dài, điều này có thể cho thấy ung 

thư đang di căn. Máy tính sinh học sau đó sẽ tạo ra một hóa chất mục tiêu phục vụ cho 

việc điều trị. 

Bộ xử lý đa lõi có thể 

"Máy tính tế bào xem ra là một ý tưởng rất đột phá, nhưng thực tế không phải vậy", 

GS. Fussalanger nhấn mạnh. "Cơ thể con người là một máy tính lớn. Quá trình trao 

đổi chất của cơ thể được thực hiện dựa vào sức mạnh tính toán của hàng nghìn tỷ tế 

bào kể từ thời xa xưa". Các tế bào này liên tục tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài 

hoặc từ các tế bào khác, xử lý tín hiệu và phản hồi tương ứng dù bằng cách phát ra các 

thông tin hóa học hoặc kích hoạt các quá trình trao đổi chất. “Và trái ngược với một 

siêu máy tính kỹ thuật, chiếc máy tính lớn này chỉ cần một lát bánh mì để lấy năng 

lượng", GS. Fussalanger cho biết. Mục tiêu tiếp theo của nhóm nghiên cứu là tích hợp 

cấu trúc máy tính đa lõi vào một tế bào. Điều này sẽ mang lại khả năng tính toán thậm 

chí nhiều hơn so với cấu trúc lõi kép hiện nay. 

N.P.D (NASATI), theo 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190416081416.htm, 

 



12 

 

Khủng hoảng khí hậu khiến cho những cánh rừng của thế giới thu hẹp và ‘trẻ’ 

hơn đáng kể 

 

Các nhà khoa học cho biết nhiệt độ gia tăng, thiên tai và nạn phá rừng gây ra các 

thiệt hại nặng nề. 

Một phân tích cho thấy, những biến đổi nghiêm trọng và có hại của khí hậu và việc 

chặt cây hàng loạt đã khiến các khu rừng trên thế giới bị thu hẹp và „trẻ‟ hơn đáng kể. 

Các nhà khoa học cho biết, xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên cùng với những 

hậu quả đáng lo ngại đối với khả năng lưu trữ carbon, giảm thiểu tình trạng khẩn cấp 

khí hậu của rừng và tình trạng các động vật hoang dã đang bị đe dọa do phải sống phụ 

thuộc vào các khu rừng lâu đời, cổ xưa, có hệ sinh thái phong phú. 

Các nhà nghiên cứu cho biết, phân tích hơn 150 công trình nghiên cứu trước đây cho 

thấy, tỷ lệ cây chết tăng mạnh, tăng gấp đôi ở Bắc Mỹ và tăng đáng kể ở Amazon. Các 

tác động của việc phá rừng đã cắt giảm diện tích rừng già xuống một phần ba kể từ 

năm 1900. 

Nhiệt độ tăng do sự ấm lên toàn cầu cũng làm giảm sự tăng trưởng của cây và làm tăng 

cây bị chết do bị hạn chế quang hợp và căng thẳng. Hơn nữa, nhiệt độ cao, tình trạng 

hạn hán, gió bão, sâu bệnh và dịch bệnh ảnh hưởng đến các cây già nhiều hơn. 

Tom Pugh, nhà khoa học tại Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh, cho biết: 

Nghiên cứu đánh giá bằng chứng của chúng tôi cho thấy biến đổi khí hậu đang đẩy 

nhanh tốc độ chết của cây, ngày càng đẩy các khu rừng trên thế giới về phía bị non 

hơn và thu hẹp hơn. 

Các khu rừng đã trở nên thu nhỏ hơn và non hơn trong thế kỷ qua chủ yếu là do ảnh 

hưởng của sự thay đổi cách sử dụng đất của con người, và các phát sinh như cháy rừng 

và nạn côn trùng hoành hành và hạn hán. Đây là những vấn đề ngày càng gia tăng về 

tần suất và mức độ nghiêm trọng. 

Người đứng đầu phân tích, Nate McDowell, phòng thí nghiệm năng lượng Tây Bắc 

Thái Bình Dương (Hoa Kỳ), cho biết, trong một trăm năm qua, chúng ta đã mất đi rất 
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nhiều cánh rừng già. Chúng đã được thay thế một phần bởi những khu rừng không còn 

phải là rừng nữa và một phần là những khu rừng „trẻ‟. Điều này gây hậu quả lớn đối 

với sự đa dạng sinh học, giảm thiểu khí hậu và ngành lâm nghiệp. 

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Science, bao gồm cả phân tích dữ liệu vệ tinh 

về sự thay đổi sử dụng đất, ước tính rằng việc chặt cây của con người đã cắt giảm tổng 

diện tích rừng 12% kể từ năm 1900. Tỷ lệ rừng già, hơn 140 năm tuổi, đã giảm từ 89% 

xuống 66% trong thời gian đó. Các nhà nghiên cứu không thể đưa ra ước tính chính 

xác về việc các khu rừng bị thu hẹp hơn bao nhiêu lần do thiếu dữ liệu. 

Mức độ tăng carbon dioxide trong khí quyển có thể tăng sự phát triển của cây nhưng 

các nhà nghiên cứu cho biết điều này dường như chỉ xảy ra ở những khu rừng trẻ hơn 

có nguồn dinh dưỡng và nước dồi dào. Tuy nhiên, hầu hết các khu rừng đều có chất 

dinh dưỡng và nước bị hạn chế, điều này làm giảm đáng kể lợi ích carbon dioxide cho 

cây. 

Pugh cho biết phần lớn các khu rừng ở Anh và Châu Âu là những ví dụ về các rừng 

cây bị trẻ hóa và non nớt bất thường. Chúng không còn có tầm vóc như vốn có ban đầu 

sau khi bị con người thay đổi những căn bản của chúng như khai thác đều đặn, trồng 

các loài mới, độc canh. 

Giáo sư Tom Crowther, Trường Đại học ETH Zurich, Thụy Sĩ, và không phải thành 

viên của nhóm phân tích cho biết, nghiên cứu này cực kỳ quan trọng bởi từ lâu các nhà 

khoa học đã dự đoán rằng CO2 tăng cao và sự ấm lên toàn cầu sẽ làm tăng lưu trữ 

carbon trong rừng sẽ giúp bù đắp khí hậu thay đổi. Nhưng nghiên cứu này thêm vào 

một mối lo ngại ngày càng tăng rằng các yếu tố này, cùng với sự xáo trộn của con 

người, trên thực tế có thể làm giảm lượng carbon được lưu trữ trong các hệ sinh thái 

này. 

Tuy nhiên, nó cũng gợi ý rằng, nếu chúng ta có thể bảo vệ những khu rừng mà chúng 

ta đã có và cho phép chúng phát triển đến khi trưởng thành, sẽ có một tiềm năng rất 

lớn để chúng thu được rất nhiều carbon, ông nói. 

Rừng nhiệt đới nguyên sinh và rừng phương bắc trên thế giới đều rất quan trọng trên 

toàn cầu, giống như các bể chứa carbon. Các khu rừng trên thế giới hiện đang làm 

chậm quá trình biến đổi khí hậu trong khi xu hướng tử vong trong tương lai có thể đảo 

ngược điều này, các ý tưởng trong báo cáo mới không thay đổi những gì thế giới cần 

làm là phải ổn định khí hậu bằng cách nhanh chóng đẩy lượng khí thải hóa thạch về số 

không và bảo vệ các khu rừng của thế giới. 

Pugh cho biết việc phân tích các tình trạng thay đổi trên toàn thế giới cũng có ý nghĩa 

đối với việc bảo vệ rừng. 

P.T.T (NASATI), theo 

https://www.theguardian.com/environment/2020/may/28/climate-crisis-world-forests-

shorter-younger-study#maincontent,  
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Công nghệ xét nghiệm phát hiện sỏi thận lấy cảm hứng từ thiên nhiên cho kết quả 

sau 30 phút 

 

Một nhóm các nhà khoa học tại trường Đại học bang Pennsylvania và Đại học 

Stanford vừa tìm ra một phương pháp xét nghiệm nước tiểu mới cho kết quả nhanh 

chóng chỉ sau 30 phút. Giải pháp mới được xem là một bước đột phá vì nó không 

chỉ hứa hẹn thời gian cho kết quả rút ngắn hơn mà chi phí cũng thấp nhiều so với 

phương pháp phát hiện sỏi thận hiện nay hiện đang được áp dụng với khoảng thời 

gian cần thiết từ 7 đến 10 ngày, do đó, mở ra hy vọng về khả năng phát triển những 

liệu pháp mới hiệu quả để phát hiện xét nghiệm sỏi thận trong tương lai. 

Sỏi thận là một bệnh lý đường tiết niệu xuất hiện khi có sự tích tụ và lắng cặn của 

muối và các chất khoáng trong thận và sau đó xâm nhập và gây tổn thương đường tiết 

niệu. Bệnh xảy ra khá phổ biến nhưng tương đối nguy hiểm, gây cảm giác khó chịu, 

thậm chí đau đớn cho người bệnh. Kiểm tra các chất chuyển hóa đặc biệt trong nước 

tiểu báo hiệu nguy cơ hình thành sỏi thân là một trong những giải pháp mà các bác sĩ 

lâm sàng có thể xử lý và ngăn chặn sự hình thành của chúng, tuy nhiên, quá trình này 

rất tốn kém và mất thời gian. 

Đầu tiên, bệnh nhân được yêu cầu lấy nước tiểu của họ trong khoảng thời gian 24 giờ, 

sau đó, mẫu nước tiểu sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích. Việc phân tích 

mẫu nước tiểu để kiểm tra và xác định hàm lượng các chất hòa tan và khoáng chất 

thường đòi hỏi sử dụng trang thiết bị đắt tiền và thường mất từ 7 đến 10 ngày mới cho 

kết quả. 

Xuất phát từ thực tế trên, nhằm mục đích hướng tới một giải pháp hiệu quả hơn, nhóm 

nghiên cứu đã lấy cảm hứng từ loài cây nắp ấm. Lá của cây nắp ấm hay còn gọi là cây 

bắt mồi, cây ấm nước, cây ăn thịt khá đặc biệt, uốn lại thành vành hình tròn nên trông 

nó có hình dáng giống như chiếc bình. Cấu tạo bên trong và vành lá có rất nhiều rãnh 

và rất trơn trượt khiến cho các loài côn trùng một khi đã chui vào thì không thể đậu 

bám trên đó để thoát ra bên ngoài. Chiếc ấm lúc này giống như một cái bẫy vô cùng 

đáng sợ, biến thành một chiếc bể chất lỏng tiêu hóa mọi thứ mà côn trùng để lại. 
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Pak Kin Wong, giáo sư kỹ thuật y sinh tại trường Đại học Bang Pennsylvania (gọi tắt 

là Penn State hoặc PSU) và là người đứng đầu nghiên nhóm nghiên cứu cho biết: “Có 

nhiều khía cạnh chúng ta có thể học hỏi từ thiên nhiên và môi trường xung quanh. 

Nghiên cứu mới của chúng tôi là một ví dụ”. 

Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho thiết bị lấy cảm hứng từ thiên nhiên là công nghệ bề 

mặt xốp thấm nước siêu trơn (Slippery Liquid - Infused Porous Surface hay SLIPS - 

LAB. Với cấu tạo bề mặt mịn, ma sát thấp, tính chất hình học đặc biệt của lớp bề mặt 

cho phép các giọt nước tiểu trượt trên đỉnh và kết hợp với các chất phản ứng ở tốc độ 

thời gian phù hợp để kích hoạt các phản ứng hóa học cần thiết. 

“SLIPS-LAB cho phép thuốc thử và mẫu nước tiểu tự di chuyển và thực hiện các phản 

ứng mà không đòi hỏi sự có mặt của kỹ thuật viên đứng chạy máy. Điều này cũng có 

nghĩa là công nghệ mới hoàn toàn có thể được áp dụng trong các môi trường khác 

ngoài bệnh viện như: phòng khám bác sĩ hay thậm chí là tại nhà của bệnh nhân”, ông 

Wong Wong nhấn mạnh. 

Kết quả kiểm tra thu được từ công nghệ SLIPS-LAB có thể được đọc thông qua thiết 

bị điện thoại thông minh hoặc máy quét scanner với sự trợ giúp của thuật toán máy 

tính. Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 30 phút trong văn phòng bác sĩ. Ngoài việc 

không yêu cầu sử dụng các thiết bị phòng thí nghiệm đắt tiền, chi phí cũng như thời 

gian cần thiết để thực hiện xét nghiệm nước tiểu có thể giảm đáng kể. 

Ông Wong Wong cho biết: “Với những ưu điểm như: chi phí thấp, cho kết quả nhanh 

chóng và dễ thực hiện, SLIPS-LAB được coi là giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho bác sĩ 

lâm sàng và bệnh nhân trong việc phân tích các chất chuyển hóa vốn là tác nhân gây 

nguy cơ sỏi thận. Bên cạnh đó, công nghệ mới giúp cải thiện việc quản lý bệnh nhân 

mắc bệnh sỏi tiết niệu cũng như mở ra những hy vọng, khả năng mới trong việc kiểm 

tra mẫu nước tiểu cho bệnh nhân sỏi thận trong môi trường y tế di động”. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances. 

P.K.L (NASATI), theo https://newatlas.com/medical/nature-inspired-kidney-stone-test-

30-minutes/, 
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Não của chúng ta cần gì để ghi nhớ? 

 

Hồi hải mã là khu vực chịu trách nhiệm chính cho sự hình thành bộ nhớ của bộ não. 

Nguồn: Viện Salk 

Những gì xảy ra ở trong vùng hải mã thậm chí trước khi mọi người cố gắng hình 

thành ký ức có thể tác động đến việc họ có nhớ hay không. 

Một nghiên cứu mới phân tích những ghi nhớ của tế bào thần kinh từ não của bệnh 

nhân động kinh nhận thấy, nếu tốc độ dẫn truyền của các tế bào thần kinh vùng đồi thị 

nhanh hơn so với khi bệnh nhân nhìn thấy một từ nào đó, từ đó sẽ được mã hóa và 

được ghi nhớ sau đó. Những phát hiện này cho thấy, vùng hồi hải mã có thể có chế độ 

"sẵn sàng mã hóa" để tăng khả năng cho việc ghi nhớ. 

Nghiên cứu, được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia bởi 

nhà nghiên cứu Zhisen Urgolites, Trường Đại học California San Diego, tác giả đầu 

tiên, cũng cho thấy rằng nếu các tế bào thần kinh vùng đồi thị không được “kích thích” 

mạnh hơn, thông tin mới có nhiều khả năng không được mã hóa hoặc mã hóa kém và 

sau đó sẽ bị lãng quên. 

John Wixted, giáo sư tâm lý học tại UC San Diego, và một trong những tác giả chính 

của bài báo cho biết: “Vấn đề then chốt là làm thế nào để luôn đặt bộ não ở “chế độ 

mã hóa” theo như ý muốn. „Chế độ mã hóa‟ giúp tăng cường chọn lọc hoạt động trong 

phần não quan trọng nhất, hippocampu, để tạo ra những ký ức mới. Các nghiên cứu 

trước đây chỉ ra rằng, mọi người có thể chủ động ngăn chặn sự hình thành trí nhớ, có 

thể sẵn sàng để vùng hải mã của họ sẵn sàng mã hóa nhưng làm thế nào người ta có 

thể làm điều đó, hiện vẫn chưa được biết rõ”. 

Các ghi nhớ của tế bào thần kinh từ vùng đồi hải mã, hạch hạnh nhân (amygdala), vỏ 

não trước và vỏ não trước trán được thu thập từ 34 bệnh nhân động kinh được theo dõi 

lâm sàng tại Viện Thần kinh Barrow. Các thí nghiệm ban đầu được thực hiện trong 

phòng thí nghiệm của Peter Steinmetz từ giữa năm 2007 đến 2014. Sau đó các dữ liệu 

này đã được bảo quản và thực hiện phân tích tại Viện nghiên cứu não Neurtex, nơi 

Steinmetz là giám đốc khoa học. 
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Trong các thí nghiệm, các bệnh nhân được nhìn thấy hoặc nghe một đoạn câu ổn định 

và phải cho biết từ nào là từ lặp lại hay là từ lạ. Ban đầu, tất cả các từ đều là mới lạ, 

nhưng sau đó hầu hết là các từ được lặp lại. 

Các nhà nghiên cứu đã tính toán tần số trung bình một tế bào thần kinh phát ra để đáp 

lại các từ mà những người tham gia nghiên cứu đã nhìn thấy hoặc nghe thấy. Họ cũng 

tính toán tốc độ phát ra của nơ-ron ngay trước mỗi từ. Tốc độ phát ra trung bình ở 

vùng hải mã khoảng một giây trước khi nhìn thấy hoặc nghe thấy một từ lần đầu tiên là 

rất quan trọng. Điều này cho thấy hoạt động thần kinh đó dự đoán liệu những người 

tham gia sẽ nhớ hay quên từ đó khi được lặp lại sau đó hay không. 

Stephen Goldinger, giáo sư tâm lý học tại Trường Đại học bang Arizona, cho biết: Nếu 

các tế bào thần kinh hồi hải mã của một người phát ra lập tức nhanh hơn so với mức cơ 

sở khi họ nhìn thấy hoặc nghe thấy một từ, thì não của họ có nhiều khả năng nhớ được 

từ đó sau đó. 

Hoạt động của tế bào thần kinh trong vùng hạch hạnh nhân, vỏ não cingulation trước 

và vỏ não trước trán không dự đoán được hiệu suất thực hiện nhiệm vụ. 

“Chúng tôi nhận thấy những ký ức mới được tạo ra bởi các bộ tế bào thần kinh hoạt 

động riêng lẻ và những tế bào thần kinh này được kết hợp với nhau thành một bộ nhớ. 

Khi rất nhiều tế bào thần kinh phát ra ở mức cao, quá trình hình thành trí nhớ sẽ trở 

nên tốt hơn”, Goldinger nói. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-06-brain-ready.html,  
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Các nhà nghiên cứu xác định cơ chế biến da trở thành một hàng rào bảo vệ 

 

Theo một nghiên cứu mới được công bố, các nhà khoa học đã xác định một trong 

những cơ chế chứng minh da đóng vai trò là một hàng rào bảo vệ. Nghiên cứu mới 

là một bước đột phá quan trọng và là cơ sở để tìm hiểu các liệu pháp điều trị tình 

trạng ngoài da phổ biến bao gồm bệnh chàm (eczema) và bệnh vẩy nến. Báo cáo về 

nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Genes & Development. 

Một trong những vai trò quan trọng nhất của làn da là hoạt động như một hàng rào 

ngăn ngừa mất nước cũng như bảo vệ da khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn gây mầm 

bệnh. Việc làn da không thực hiện tốt chức năng hàng rào bảo vệ là nguyên nhân dẫn 

đến nguy cơ mắc các bệnh da liễu. Nhóm nghiên cứu do TS. Sarah E. Millar, Giám 

đốc Viện Tế bào gốc Black Family tại Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai, New 

York, Mỹ dẫn đầu đã xác định được một loại protein giàn giáo có tên gọi histone 

deacetylase 3 (HDAC3) đóng vai trò cần thiết cho sự phát triển và quá trình trở thành 

hàng rào bảo vệ của da. 

Trong quá trình thử nghiệm trên chuột, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng những cá 

thể chuột bị thiếu các enzyme HDAC3 đặc biệt trong lớp biểu bì - vốn là lớp ngoài 

cùng của lớp da - không thể phát triển chức năng hàng rào bảo vệ da và chết ngay sau 

khi sinh do da bị mất nước. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học mô tả một quá trình 

phức tạp trong đó, enzyme HDAC3 có chức năng điều hòa biểu hiện của gen mục tiêu 

trong lớp biểu bì thông qua hình thức tương tác với nhiều protein liên kết ADN. 

Kinda Szigety, tác giả đầu tiên của nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi thấy vai trò của 

HDAC3 đặc biệt thú vị, nó có khả năng liên kết với các protein khác nhau trong các 

loại mô khác nhau để điều hòa các biểu hiện gen mục tiêu. Mặc dù HDAC3 đã được 

nghiên cứu trong nhiều bối cảnh khác nhau, nhưng cho đến nay, các nhà khoa học vẫn 

chưa xác định được vai trò và đối tác phiên mã của nó trong lớp biểu bì đang phát 

triển". 

HDAC3 là thành viên trong nhóm các enzyme xúc tác quá trình loại bỏ nhóm acetyl từ 

e-N-acetyl lysin amino acid của phần histon có trong nucleosom, có vai trò quan trọng 

trong điều hòa các cơ chế di truyền học biểu sinh, được gọi là histone deacetylase 

(HDACs) hay điều hòa biểu hiện gen bằng cách thay đổi cấu trúc của vật liệu di 

truyền. Nhận thức sinh học về cơ chế điều hòa biểu hiện gen là một lĩnh vực nghiên 
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cứu khoa học tích cực, và cho đến nay, nhiều phương pháp trị liệu mới được nghiên 

cứu và phát triển nhằm mục đích thay đổi quá trình này. Trong lĩnh vực sinh học da, 

nhóm của TS. Millar tập trung nghiên cứu HDACs vì nhóm thuốc gọi là chất ức chế 

HDAC được sử dụng trong điều trị Ung thư U lympho tế bào T - một loại ung thư 

hiếm gặp ảnh hưởng đến da. 

Nghiên cứu về protein HDAC3 dựa trên các nghiên cứu trước đây của họ về các 

protein liên quan HDAC1 và HDAC2 trong tế bào da. Các chuyên gia đã phát hiện ra 

rằng cơ chế điều hòa biểu hiện gen mục tiêu của protein HDAC3 khác biệt rõ rệt so 

với các protein liên quan HDAC1 và HDAC2. 

TS. Millar cho biết: "Không giống như HDAC1 và HDAC2, chức năng điều chỉnh sự 

phát triển lớp biểu bì của HDAC3 không phụ thuộc vào hoạt động của enzyme. Bởi vì 

các chất ức chế HDAC lâm sàng có khả năng ngăn chặn chức năng hoạt động của 

enzyme, phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng tác dụng của phương pháp điều trị trong 

đó sử dụng chất ức chế HDAC có thể làm mất đi enzyme HDACs 1 và 2 chứ không 

phải HDAC3 trong các tế bào da". "Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với việc 

sử dụng các chất ức chế HDAC trong điều trị u lympho T (CTCL) và các tình trạng da 

khác. Trong những nghiên cứu tiếp, chúng tôi sẽ tập trung mô tả vai trò quan trong 

của HDAC3 trong điều trị các bệnh về da". 

P.K.L (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-05-mechanisms-skin-

barrier.html,  

,  

, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu hiện tượng tự bảo vệ của polypyrrole và ứng dụng làm lớp phủ thông 

minh chống ăn mòn 

 

Bảo vệ chống ăn mòn kim loại là vấn đề đang được các quốc gia hết sức quan tâm 

bởi thiệt hại do ăn mòn gây ra rất lớn. Theo thống kê của Tổ chức ăn mòn thế 

giới (WCO) thiệt hại do ăn mòn năm 2016 chiếm khoảng 3,4 % tổng thu nhập 

quốc dân của thế giới tương đương với khoảng 2,5 ngàn tỷ USD (chưa kể đến ảnh 

hưởng môi trường, tai nạn v.v...).  

Theo báo cáo của hiệp hội các quốc gia về chống ăn mòn (NACE) thiệt hại do ăn mòn 

ở Mỹ năm 1998 là 276 tỷ USD, năm 2013 là hơn 1 nghìn tỷ USD, năm 2016 ước tính 

khoảng 1,1 nghìn tỉ USD, chiếm khoảng 6,2 % GDP của Mỹ, cao hơn thu nhập từ nền 

nông nghiệp. Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ và độ ẩm cao làm gia 

tăng các quá trình ăn mòn kim loại, vì vậy việc bảo vệ chống ăn mòn cho các công 

trình kim loại là vấn đề hết sức quan trọng. 

Các lớp phủ hữu cơ được ứng dụng nhiều trong việc bảo vệ chống ăn mòn vì giá thành 

rẻ, dễ thi công trong các điều kiện khác nhau. Tuy nhiên tuổi thọ của công trình bảo vệ 

bằng phương pháp sơn phủ này vẫn còn hạn chế do các lớp phủ hữu cơ thường bị lão 

hóa theo thời gian bởi các điều kiện khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm các tia bức xạ v.v... 

Hơn nữa, để tăng thời gian bảo vệ chống ăn mòn của các lớp phủ hữu cơ, người ta đã 

phải đưa vào các chất ức chế độc hại với con người và môi trường. Vì vậy các nhà 

khoa học đã luôn luôn quan tâm tìm cách nâng cao thời gian bảo vệ của các lớp phủ 

hữu cơ cũng như làm giảm các yếu tố gây độc hại cho môi trường. Một trong những 

hướng đi mới là tìm ra các chất phụ gia mới để nâng cao khả năng chống ăn mòn và độ 

bền cho các màng sơn. 

Đề tài “Nghiên cứu hiện tượng tự bảo vệ của polypyrrole và ứng dụng làm lớp phủ 

thông minh chống ăn mòn” được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu do Cơ quan chủ 

quản Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia phối hợp với Chủ nhiệm đề 

tài PGS. TS Vũ Quốc Trung với mục tiêu Phát triển nhóm nghiên cứu về vật liệu mới 

ứng dụng trong chống ăn mòn tại Khoa Hóa, trường đại học Sư Phạm Hà Nội. Thông 

qua các nội dung nghiên cứu góp phần vào việc đào tạo cán bộ nghiên cứu có trình độ 

cao về công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu. 



21 

 

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau: 

1. Đã tổng hợp màng phủ PPy pha tap anion molybdat trong các môi trường axit khác 

nhau (như oxalic, xitric, comphosunfonic và ở các nồng độ khác nhau) bằng phương 

pháp điện hóa trên thép CT3. 

2. Nghiên cứu hình thái, cấu trúc và tính chất nhiệt của màng phủ PPy bằng các 

phương pháp SEM, Raman, FT-IR, TGA... Nghiên cứu tính chất điện hóa của màng 

phủ bằng các phương pháp điện hóa (CV, Tafel, đo OCP, phổ tổng trở EIS) trong dung 

dịch NaCl 3%. Trên cơ sở đó ghi nhận hiện tượng tự sửa chữa của các màng phủ PPy 

tổng hợp được. 

3. Nghiên cứu ứng dụng của PPy pha tạp trong sơn chống ăn mòn thông minh: 

Nanocompozit PPy pha tạp molybdate được tổng hợp trong các môi trường axit ở trên 

được tổng hợp bàng con đường hóa học. Nanocompozit này được phân tán trong nhựa 

nền epoxy thành sơn lót chống ăn mòn thân thiện môi trường không sử dụng chất ức 

chế cromat. Cơ chế chống ăn mòn thông minh của loại sơn này được nghiên cứu bằng 

các phướng pháp điện hóa (OCP, EIS) trong môi trường NaCl 3%. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15327/2018) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

Đ.T.V (NASATI) 
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Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp để đánh 

giá cảm quan thuốc lá nguyên liệu Oriental 

 

Ở Việt Nam đã ban hành Tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm phân tích cảm quan 

TCVN 3215-79 quy định về phương pháp cho điểm, ngành thuốc lá đã áp dụng 

tiêu chuẩn này để đánh giá cảm quan chi thuốc là nguyên liệu.  

Sau hơn 20 năm áp dụng tiêu chuẩn, đo trình độ sản xuất của đơn vị đã được nâng lên, 

thiết bị hiện đại, kỹ thuật công nghiệp tiên tiến, cùng với thị hiệu người tiêu dùng đòi 

hỏi ngày càng cao, do đó tiêu chuẩn cũ không còn phù hợp, cần thiết phải xây dựng lại 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thuốc lá nguyên liệu để có cơ sở pháp lý quản lý chất 

lượng trong toàn ngành. Mặc dù Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã xây dựng và ban 

hành tiêu chuẩn tạm thời bình hút cảm quan thuốc lá nguyên liệu bằng phương pháp 

cho điểm TC-01-2000. Tuy nhiên, chưa có tiêu chuẩn đánh giá cảm quan thuốc lá 

nguyên liệu Oriental do đó cần phải nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và 

phương pháp thử phù hợp để đánh giá cảm quan thuốc lá nguyên liệu Oriental áp dụng 

cho ngành thuốc lá Việt Nam. 

Nhằm xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp để đánh giá cảm 

quan thuốc lá nguyên liệu Oriental, nhóm nghiên cứu do ThS. Chu Cao Khánh, Công 

ty TNHH MTV Viện Thuốc lá đã đề xuất và được chấp thuận thực hiện đề tài: 

“Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp để đánh 

giá cảm quan thuốc lá nguyên liệu Oriental”. Đề tài thuộc dự án nâng cao năng suất 

và chất lượng hàng hóa ngành công nghiệp. 

Đánh giá cảm quan là một phương pháp khoa học dùng để đo đạc, phân tích và giải 

thích những thông tin thu được từ sản phẩm thông qua cảm nhận của các giác quan 

như thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và thính giác. Trong đánh giá cảm quan, các 

giác quan của con người được sử dụng như một công cụ đo, các đại lượng được sử 

dụng dưới dạng thang tương tứng với các biến mà chúng ta sử dụng như biến danh 

nghĩa, biến thứ tự, biến khoảng và biến quan hệ. Các kết quả phân tích hay đánh giá 

cảm quan này chỉ có giá trị khi đã được xử lý bằng các phương pháp toán thống kê. 

Sau một thời gian triển khai, nhóm nghiên cứu đã thu được các kết quả như sau: 
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- Sưu tầm các tiêu chuẩn đánh giá cảm quan nước ngoài như tiêu chuẩn đánh giá cảm 

quan của British American Tobacco (BAT), phương pháp đánh giá cảm quan thuốc lá 

nguyên liệu của chuyên gia Mỹ. 

- Nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá cảm quan thuốc lá nguyên liệu trong nước đã ban 

hành 

- Xây dựng 03 Dự thảo Tiêu chuẩn Thuốc lá nguyên liệu Oriental - Đánh giá cảm quản 

bằng phương pháp cho điểm 

- Hoàn thiện Dự thảo 3 Tiêu chuẩn Thuốc lá nghiên cứu  Oriental - Đánh giá cảm quản 

bằng phương pháp cho điểm. 

Nhóm nghiên cứu kiến nghị sớm banh hành Tiêu chuẩn đánh giá cảm quan chất lượng 

thuốc lá nguyên liệu Oriental phục vụ ngành thuốc lá Việt Nam. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14650/2018) 

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

Đ.T.V (NASATI) 

 


