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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Công nghệ tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao 

 

Người trồng nấm cần tuân thủ nghiêm ngặt các khâu kỹ thuật 

(http://truyenthongkhoahoc.vn) Từ lâu, nấm được sử dụng như một loài thuốc quý để 

chữa trị nhiều loại bệnh, nhưng làm thế nào để bảo tồn và phát triển những loài nấm 

cho năng suất cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cao? 

Theo khuyến cáo của các chuyên gia về nấm ăn và nấm dược liệu, người trồng nấm 

cần tuân thủ nghiêm ngặt các khâu kỹ thuật từ việc chọn giống nấm chất lượng cho 

đến các khâu trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản sản phẩm. 

Bảo tồn nấm dược liệu 

Ngành sản xuất nấm ăn đã có lịch sử cả ngàn năm nay. Ngoài nấm ăn có giá trị dinh 

dưỡng cao, thì nấm dược liệu cho chúng ta những dược chất tinh túy có tác dụng 

phòng và chữa bệnh.  

Với sự khác biệt về hình thái, cấu trúc di truyền, hấp thụ và tổng hợp dưỡng chất sinh 

trưởng, phát triển và sinh sản so với động thực  vật nói chung nên Nấm được phân loại 

vào một nhóm riêng biệt. Giới nấm có rất nhiều loài và chủng loại, đa dạng về hình 

dáng và màu sắc khác nhau và sống ở khắp nơi. Tuy nhiên đến nay con người cũng chỉ 

biết được một số ít loại nấm có thể ăn được và có hoạt chất dược liệu chữa bệnh của 

nó. 

Theo Thạc sĩ Lương Duy Long, Bác sĩ chuyên ngành ung thư, Việt Nam là đất nước 

nhiệt đới, rừng vàng, biển bạc, với các loài dược liệu phong phú không riêng gì nấm. 

Tuy nhiên, do Việt Nam phát triển dân số quá nhanh và quản lý môi trường chưa tốt, 

tình trạng tàn phá và khai thác rừng diễn ra nghiêm trọng, kiệt quệ. Hiện nay có nhiều 

trung tâm nghiên cứu trong đó có Học viện nông nghiệp Việt Nam đi một hướng đi 

mới tập trung vào khôi phục những giống thảo dược quý đồng thời phát triển nhân 

rộng kết hợp với nhà khoa học để đánh giá thêm về hiệu quả của các dược chất trong 

thảo dược. Chúng tôi hi vọng tương lai chúng ta ngày càng bảo tồn được giống dược 

liệu và phát triển được nó ngày càng rộng rãi hơn. 

Làm thế nào để bào chế mà vẫn giữ nguyên được dược tính của nấm thảo dược, theo 

bác sĩ Long bước tiếp theo chính là chiết xuất để làm sao khi chúng ta cần lấy hoạt 
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chất gì trong dược liệu này ra thì chúng ta lấy được hàm lượng cao nhất theo tiêu 

chuẩn chung và càng cao càng tốt. Thứ hai là công nghệ chiết xuất phải lấy ra được 

các hoạt chất. Thứ ba là sau khi lấy được các loại dược chất đó ra thì phối hợp các loại 

dược chất đó với nhau để làm sao có hiệu quả nhất trong từng bệnh lý một.  

Nhận định về nấm thảo dược tại Việt Nam, Tiến sĩ Ngô Xuân Nghiễn, Trung tâm đào 

tạo nghiên cứu và phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, có thể nói 

nguồn nấm dược liệu ở Việt Nam rất đa dạng và phong phú chia làm các nhóm. Ví dụ 

như nấm linh chi chia ra làm nấm hồng chi, hắc chi, hoàng chi, và một số loại nấm linh 

chi khác. Vấn đề thứ hai, liên quan đến câu chuyện bảo vệ môi trường, chúng ta thấy 

một điều rằng nếu chúng ta không có công nghệ nuôi trồng nấm thì có thể nói hàng 

triệu tấn bã phế loại từ rơm rạ, từ lõi ngô, từ mùn cưa, trước kia chúng ta chủ yếu đốt 

bỏ. Khi chúng ta có công nghệ nuôi trồng nấm thì việc giải quyết đầu tiên là chúng ta 

tạo ra được những sản phẩm có giá trị kinh tế cao và đặc biệt sau khi trồng nấm sau 

chúng ta hoàn toàn sử dụng bã nấm đó thành dạng phân hữu cơ tái sử dụng lại để trồng 

các loại rau sạch.  

Nấm linh chi là loại nấm dược liệu quý có nhiều công dụng và tốt cho sức khỏe. Hiện 

nay có đa dạng chủng, mỗi chủng nấm linh chi có hoạt chất dược liệu khác nhau.  

Đươc biết, trong thời gian qua đã có hàng trăm học viên được đào tạo nghề nuôi trồng 

nấm ăn và nấm dược liệu tại Trung tâm và đã thành công khi phát triển sản xuất nấm 

tại địa phương. 

Hiệu quả kinh tế từ chuyển giao khoa học kỹ thuật 

Anh Nguyễn Quý Vũ, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội chủ nhân của trang 

trại đã vào nghề trồng nấm dược liệu được 4 năm. Trải qua nhiều thất bại, có những 

lúc tưởng như phải dừng lại nhưng vì lòng đam mê với nghề mà anh đã kiên trì, cố 

gắng vượt qua và thành công. Hiện tại, ở trang trại này anh Vũ chủ yếu trồng nấm 

dược liệu với ba loại chính là linh chi, đầu khỉ, và nấm Vân Chi, trong đó nấm linh chi 

GA2 chiếm số lượng lớn.  

Từ hơn 3 năm nay nấm dược liệu được trồng tại trang trại của anh Vũ luôn cho năng 

suất cao, chất lượng tốt. Sản lượng nấm làm ra hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của thị 

trường. Theo anh Vũ có được thành công như vậy ngoài kinh nghiệm thực tế còn là do 

anh chọn được giống nấm chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện nuôi trồng. Đặc biệt là 

anh nhận được sự hỗ trợ về khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc nấm của các chuyên 

gia về nấm ăn, nấm dược liệu ở Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam.  

Anh Nguyễn Quý Vũ cho biết, nuôi trồng nấm linh chi ở khí hậu miền Bắc phù hợp 

với sự phát triển, thị trường nấm linh chi rất rộng bởi chúng tôi những người trồng 

nấm ở Việt Nam đang chỉ thỏa mãn từ 1 đến 2% nhu cầu của những người sử dụng 

nấm linh chi, đặc biệt là những người sử dụng nấm linh chi Việt Nam.  

Ngoài ra, hiện nay một số cơ sở trồng nấm tại địa phương trong cả nước cũng đang 

phát triển, nhận được sự hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật từ Trung tâm đào tạo 

nghiên cứu và phát triển nấm thuộc Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam.  

Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc đào tạo bậc đại học nguồn nhân lực chất lượng 

cao công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu phục vụ Chương trình nấm quốc gia, 
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các nhà khoa học của Trung tâm luôn chú trọng việc nghiên cứu, chọn tạo và phát triển 

công nghệ nhân giống, nuôi trồng, bảo quản, chế biến các nguồn gen nấm mới để đưa 

vào sản xuất. Tại đây nhiều giống nấm mới đã được các nhà khoa học tuyển chọn và 

đánh giá trên diện hẹp, triển khai trên diện rộng tại các địa phương, và đã cho kết quả 

tốt. Đặc biệt, với một số nấm dược liệu quý như nấm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, 

nấm vân chi, nấm đầu khỉ.  

 

Thời gian qua tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có hàng trăm học viên được đào 

tạo nghề nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu 

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách, Trưởng Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam cho biết, thời gian qua, khoa triển khai nhiều loại hình vừa nghiên 

cứu, vừa nuôi trồng và đào tạo, trong đó có hai chuyên ngành sâu quan trọng nhất. Thứ 

nhất là đào tạo nhân lực ngành công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu. Thứ hai 

là nghiên cứu về nấm ăn và nấm dược liệu. Học viện thu thập các nguồn gen và phát 

triển các nguồn gen mới để đưa vào sản xuất. Trong thời gian qua, nhóm nghiên cứu 

về nấm đã phát triển giống nấm có triển vọng có tên là GA2. Qua khảo nghiệm đánh 

giá giống GA2 tốt và đã chuyển giao tại nhiều khu vực sinh thái, thấy giống GA2 thích 

ứng tốt có thể phát triển diện rộng để đưa vào sản xuất.  

Giống nấm linh chi GA2 là giống nấm được Khoa công nghệ sinh học, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam tuyển chọn và đánh giá từ năm 2015. Theo các nhà khoa học giống 

nấm này có nhiều ưu điểm vượt trội, thích nghi với nhiều điều kiện nuôi trồng khác 

nhau. Hiện nay nấm linh chi GA2 đã được đưa ra sản xuất tại nhiều địa phương trong 

cả nước.  

TS. Nguyễn Thị Bích Thùy, chuyên gia về nấm ăn và nấm dược liệu, Khoa công nghệ 

sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, nói đến nấm linh chi điều đầu tiên 

người ta quan tâm là hàm lượng dược liệu có ở trong nấm. Quả thể nấm linh chi GA2 

đã được gửi phân tích tại Viện Dược liệu thì kết quả cho thấy hàm lượng hoạt chất rất 

cao. Ngoài chất lượng cao thì năng suất của nấm linh chi GA2 rất cao.  
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Hiện nay giống nấm linh chi GA2 đã được triển khai nuôi trồng tại nhiều địa phương 

trong cả nước. Giống nấm GA2 thích nghi với nhiều điều kiện nuôi trồng khác nhau. 

Tuy nhiên để có được kết quả cao trong quá trình nuôi trồng theo các nhà khoa học bà 

con nông dân cần nắm bắt một số đặc điểm của giống nấm để hạn chế những rủi ro 

không cần thiết. Nấm linh chi GA2 phù hợp với dải nhiệt độ từ 20-32 độ C. Trong khi 

đó nấm linh chi thông thường chỉ thích nghi với nhiệt độ từ 22-28 độ C. Nấm linh chi 

GA2 có sinh lực khỏe, sức đề kháng tốt, hạn chế nhiễm bệnh, năng suất trung bình đạt 

từ 25-35kg khô/1 tấn nguyên liệu tăng từ 15-20% so với các giống nấm khác cùng 

loại. Nấm linh chi GA2 có thể trồng trên nhiều loại nguyên liệu khác nhau như mùn 

cưa cao su, bồ đề, keo, bã mía, lõi ngô, gỗ khúc… Thời gian thu hoạch nấm ngắn, sau 

khi trồng từ 60-65 ngày là có thể thu hoạch được lứa 1. Giống nấm linh chi GA2 được 

đánh giá là giống nấm có chất lượng tốt, có các hoạt tính dược liệu cao.  

Như vậy, người trồng nấm cần tuân thủ nghiêm ngặt các khâu kỹ thuật từ việc chọn 

giống nấm chất lượng cho đến các khâu trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản sản phẩm. 

Với nhiều trang trại, hiện nay giống nấm linh chi GA2 đang là giống nấm cho năng 

suất cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cao.  
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Sản xuất nano dây thìa canh, lá sen chữa tiểu đường, mỡ máu 

 

Thạc sĩ Bá Thị Châm, nhà khoa học nữ tâm huyết và sáng tạo với cây thuốc nước nhà. 

(Tạp chí Khám phá) Dây thìa canh và lá sen là những loại thảo dược có sẵn trong tự 

nhiên, được các nhà khoa học đưa công nghệ vào nhằm hỗ trợ bệnh tiểu đường, mỡ 

máu, giảm béo. 

Thạc sĩ Bá Thị Châm cùng đồng nghiệp tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN 

Việt Nam, giới thiệu phương pháp mới hỗ trợ điều trị tiểu đường, mỡ máu và giảm cân 

bằng thảo dược. 

Theo đó, các nhà nghiên cứu sản xuất thành công nano dây thìa canh và nano lá sen, 

đưa công nghệ vào cây cỏ quanh ta. Phương pháp này được thực hiện bằng bộ 3 công 

nghệ hiện đại, gồm lên men, chiết xuất chọn lọc và nano hóa. 

Thảo dược có sẵn quanh ta 

Trong thực tế, tiểu đường và mỡ máu là các bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính, nên 

ngoài việc điều trị bằng tây y thì cần kết hợp nâng cao nhận thức, chăm sóc bệnh nhân 

tiểu đường, mỡ máu theo giải pháp dinh dưỡng, tập luyện, y học cổ truyền, thảo dược. 

 

GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch chia sẻ về việc điều trị bằng thảo dược. 
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GS.TS.BS Nguyễn Khánh Trạch, Chủ tịch Hội Nội khoa Việt Nam cho biết: “Khi đã 

xác định là bệnh mạn tính thì chăm sóc chủ động của bản thân người bệnh, gia đình và 

tại cộng đồng là yếu tố quyết định tới thể chất, tinh thần và tuổi thọ của người bệnh.” 

Trên thế giới, xu hướng sử dụng liệu pháp trên hay gọi tắt là CAM trong điều trị bệnh 

tiểu đường đã tăng lên từ 30% đến 57%. Tại Mỹ, có gần 3,6 triệu bệnh nhân, ở Úc và 

Anh ghi nhận 46% bệnh nhân tiểu đường có sử dụng liệu pháp CAM. 

Dây thìa canh đã được khoa học chứng minh công dụng hạ đường huyết, nhưng thải 

trừ nhanh, sinh khả dụng thấp nên khó mang lại hiệu quả tối ưu nếu sử dụng ở dạng 

cao khô hay chiết xuất thông thường. Với lá sen cũng vậy, hoạt chất có trong lá sen ít 

tan trong nước, khó hấp thu vào máu, dẫn tới sinh khả dụng thấp. 

Trước thực tế đó, Thạc sĩ Bá Thị Châm cùng nhóm nghiên cứu của mình cho biết, 

nano dây thìa canh và lá sen được ứng dụng bộ 3 công nghệ hiện đại gồm chiết xuất 

chọn lọc tinh chất, lên men làm giàu hoạt chất và tạo hạt nano sinh học từ vỏ bọc 

chitosan. 

Đưa công nghệ vào y học cổ truyền 

Chia sẻ về công nghệ của nhóm, ThS. Châm cho biết: “Acid Gymnemic, hoạt chất 

chính có tác dụng hạ đường huyết trong dây thìa canh tuy tan tốt trong nước nhưng 

nhanh bị thải trừ, sinh khả dụng rất thấp chỉ 14%, nên dùng công nghệ nano để giải 

phóng hoạt chất từ từ, kéo dài thời gian tác dụng. 

Ngoài ra, trong dây thìa canh còn có Beta-amyrin, Lupeol, giúp hạn chế hấp thu đường 

tại ruột, nhưng lại khó tan, nên tạo hạt nano sẽ giúp tăng độ tan, hấp thu tốt vào máu và 

tối ưu được tác dụng của nhóm chất này.” 

 

Lá sen khi sản xuất nano sẽ hỗ trợ tích cực bệnh nhân tiểu đường, mỡ máu. 

Nhà nữ khoa học còn cho biết thêm với lá sen, sử dụng đồng thời 3 công nghệ bào chế, 

chiết xuất chọn lọc loại bỏ alkaloid, để tạo dịch chiết chỉ có flavonoid. Sau đó lên men 

thủy phân, chuyển Kaempferol glucozid thành Kaempferol dạng tự do có hoạt tính 

giảm béo, mỡ máu mạnh hơn. 

Ở giai đoạn cuối cùng, nhóm sẽ nano hóa các nhóm Flavonoid trong lá sen vì chúng 

kém tan trong nước, khó hấp thu vào máu nếu dùng dịch chiết thông thường. 
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Giải pháp ứng dụng bộ 3 công nghệ này cũng góp phần loại bỏ tối đa tạp chất không 

mong muốn có trong thảo dược, đồng thời thu được nhiều hoạt chất tốt khi lên men và 

làm tăng tính tan của hoạt chất, từ đó làm tăng khả năng hấp thu của cơ thể, góp phần 

hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân tiểu đường, mỡ máu. 

 

Dây thìa canh khi sản xuất nano sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn cho bệnh nhân tiểu đường, mỡ 

máu. 

Ở các nước tuy sử dụng công nghệ nano khá tốt nhưng lại không có lợi thế như ở Việt 

Nam, bởi trong nước có nhiều loài thảo dược quý. Các nhà khoa học đã tận dụng 

những ưu thế này để kết hợp khéo léo với việc lên men, chiết xuất chọn lọc và nano 

hóa từ những thảo dược tốt của Việt Nam để bào chế ra được những sản phẩm tốt cho 

cộng đồng. 

Với mong muốn mang các thành tựu nghiên cứu trong suốt 20 năm giúp bệnh nhân 

tiểu đường, mỡ máu sống vui khỏe, ThS. Bá Thị Châm đã ký kết hợp tác chuyển giao 

nguồn nguyên liệu nano dây thìa canh, nano lá sen cho công ty dược để sản xuất đại 

trà. 
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Tạp chí khoa học Việt đầu tiên vào danh mục quốc tế có chỉ số ảnh hưởng cao 

 

Tạp chí Khoa học vật liệu và Linh kiện tiên tiến của Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: 

KH&PT 

(Chinhphu.vn) - Web of Science-Clarivate, một cơ sở dữ liệu khoa học uy tín của thế 

giới vừa công bố chỉ số ảnh hưởng Impact Factor (IF) năm 2020. Theo đó, tạp chí 

Khoa học vật liệu và Linh kiện tiên tiến (Journal of Science: Advanced Materials 

and Devices - JSAMD) của Đại học Quốc gia Hà Nội đã lọt vào danh mục quốc tế 

có chỉ số IF 3,78. 

Tổng Biên tập hiện nay của tạp chí này là GS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám 

đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Đây cũng là lần đầu tiên một tạp chí của Việt Nam được có chỉ số IF chính thức và ở 

mức cao. Nếu nhìn sang các cộng đồng tạp chí rộng lớn của Ấn Độ và các ấn phẩm 

của châu Á thì hiếm có tạp chí nào đạt được chỉ số cao như thế trong thời gian ngắn 

như vậy. 

Số lượng bài báo khoa học gửi đến nhiều nhưng việc xét đăng bài trên tạp chí này 

chiếm tỉ lệ không cao. Sự khắt khe này cũng thể hiện uy tín của tạp chí và các bài đăng 

trên tạp chí đều được trích dẫn cao. 

Những bài báo được chú ý, có trích dẫn cao gần đây như: Ảnh hưởng của nhiệt độ 

phản ứng và nồng độ chất phản ứng đến đặc tính kháng khuẩn của kết tủa đồng được 

tổng hợp bằng axit L-ascorbic làm chất khử; Đặc tính cảm biến của ống nano carbon 

đa thành sulfonated và vật liệu nano graphene với polyaniline; Ảnh hưởng của xử lý 

nhiệt độ thủy nhiệt đến phương sai của huỳnh quang trong Ca2SiO4: Tb
3+

... 

Ấn phẩm đầu tiên của tạp chí này xuất bản năm 2016. Như vậy, sau hơn 4 năm thành 

lập, tạp chí JSAMD có những bước tiến đáng ghi nhận: Trở thành tạp chí thuộc hệ 

thống SCIE, SCOPUS và chỉ số IF 3,78, thuộc nhóm tạp chí Q1 trong lĩnh vực vật liệu 

tiên tiến (25%) của Scimago.  
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Ra mắt số đầu tiên vào tháng 3/2016, JSAMD đặt mục tiêu trở thành một địa chỉ uy 

tín về vật liệu và linh kiện tiên tiến, bao gồm: Vật liệu sinh học, vật liệu xanh, vật liệu 

năng lượng, siêu vật liệu biến hóa, vật liệu nano và composite, các vật liệu thông minh, 

vật liệu từ, vật liệu điện môi, vật liệu bán dẫn, vật liệu siêu dẫn, linh kiện và ứng 

dụng... 

Được phát hành trên hệ thống Science Direct của NXB Elsevier với 4 kỳ/năm, JSAMD 

có hội đồng biên tập gồm 31 nhà khoa học, trong đó có 23 nhà khoa học nước ngoài và 

được giáo sư S. Bland - Tổng Biên tập tạp chí Materials Today (IF= 24,537) cố vấn. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Phát hiện vật liệu làm lạnh thân thiện với môi trường 

 

Các nhà nghiên cứu ở Anh và Tây Ban Nha đã tìm ra một chất rắn thân thiện với 

môi trường có thể thay thế các loại khí không hiệu quả và gây ô nhiễm được dùng 

trong hầu hết các loại tủ lạnh và máy điều hòa không khí. 

Trong điều kiện áp lực, các tinh thể neopentylglycol dẻo mang lại hiệu quả làm mát rất 

lớn, đủ để cạnh tranh với các chất tải lạnh thông thường. Ngoài ra, vật liệu này có giá 

thành rẻ, sẵn có để sử dụng rộng rãi và hoạt động gần như ở nhiệt độ phòng. Nghiên 

cứu đã được công bố trên tạp chí Nature Communications. 

Các loại khí hiện đang được sử dụng trong đa số các tủ lạnh và máy điều hòa không 

khí có tên là hydrofluorocarbon và hydrocarbon (HFC và HC). Các khí này khi rò rỉ 

vào không khí, cũng góp phần gây nóng lên toàn cầu. "Tủ lạnh và điều hòa không khí 

dựa vào HFC và HC hoạt động tương đối kém hiệu quả", tiến sĩ Xavier Moya tại Đại 

học Cambridge và là trưởng nhóm nghiên cứu nói. "Đây là vấn đề quan trọng vì hoạt 

động làm lạnh và điều hòa không khí hiện đang tiêu thụ 1/5 mức năng lượng được sản 

xuất trên toàn thế giới và nhu cầu làm lạnh đang gia tăng". Để khắc phục những hạn 

chế này, các nhà khoa học vật liệu trên thế giới đã tìm kiếm chất làm lạnh thay thế 

dạng rắn. TS. Moya là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực này. Trong nghiên 

cứu mới được công bố, TS. Moya và các cộng tác viên từ trường Đại học Bách khoa 

Catalunya và Đại học Barcelona đã mô tả những thay đổi nhiệt lớn dưới tác động của 

áp lực có được nhờ các tinh thể dẻo. Các công nghệ làm lạnh thông thường dựa vào 

những thay đổi nhiệt xuất hiện khi chất lỏng bị nén nở ra. Hầu hết các thiết bị làm lạnh 

hoạt động bằng cách nén và làm nở chất lỏng như HFC và HC. Khi chất lỏng nở ra, nó 

giảm nhiệt độ và làm mát môi trường xung quanh. 

Với chất rắn, quy trình làm lạnh đạt được bằng cách thay đổi cấu trúc hiển vi của vật 

liệu. Sự thay đổi này có được là nhờ sử dụng từ trường, điện trường hoặc nhờ lực cơ 

học. Trong nhiều thập kỷ qua, các hiệu ứng calo này đã giảm sau khi có những thay 

đổi nhiệt trong chất lỏng, nhưng việc phát hiện ra các hiệu ứng barocaloric rất lớn 

trong tinh thể neopentylglycol (NPG) dẻo và các hợp chất hữu cơ liên quan khác đã 

giải quyết được vấn đề. Nhờ có các liên kết hóa học, vật liệu hữu cơ dễ nén hơn và 

NPG có giá thành rẻ được sử dụng rộng rãi trong quá trình tổng hợp sơn, polyester, 
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chất làm dẻo và dầu nhờn. Các phân tử của NPG, bao gồm cacbon, hydro và oxy gần 

như có hình cầu và chỉ tương tác với nhau một cách yếu ớt. Những liên kết lỏng lẻo 

trong vi cấu trúc cho phép các phân tử xoay tương đối tự do. Nén NPG gây ra những 

thay đổi nhiệt lớn chưa từng có do khả năng tái cấu hình phân tử. Mức độ thay đổi 

nhiệt độ này tương đương với những thay đổi do HFC và HC tạo ra. Việc phát hiện ra 

hiệu ứng barocaloric rất lớn trong tinh thể dẻo sẽ đưa vật liệu barocaloric trở thành ưu 

tiên hàng đầu trong nghiên cứu và phát triển để đạt được khả năng làm mát an toàn 

thân thiện với môi trường mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. TS. Moya hiện đang 

phối hợp với Cambridge Enterprise, công ty thương mại thuộc trường Đại học 

Cambridge để đưa công nghệ mới ra thị trường. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2019-04-green-material-

refrigeration.html, 
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Sử dụng tóc người để tái tạo màn hình OLED mới 

 

Trên thực tế, các thiết bị công nghệ thường tận dụng một số nguồn năng lượng bền 

vững. Mới đây, các nhà khoa học tại trường Đại học Công nghệ Queensland (QUT) 

đã chuyển hướng sang nghiên một nguồn năng lượng khác, đó là tóc người - một 

loại vật liệu phế thải nhưng theo nhóm nhóm nghiên cứu là rất hữu ích. Theo đó, 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể tận dụng tóc người đã cắt bỏ từ các cửa hàng cắt 

tóc để chế tạo màn hình Điốt phát quang hữu cơ (OLED). 

Phần lớn lượng tóc thừa sau khi cắt sẽ bị đem vứt bỏ. Vì vậy, các nhà nghiên cứu của 

QUT đã quyết định thu gom loại vật liệu phế thải này từ một cửa hàng cắt tóc địa 

phương và kết hợp nó vào các thiết bị điện tử. 

Tóc là một nguồn các-bon và nitơ tự nhiên phong phú và rất hữu ích trong chế tạo các 

hạt nano phát quang. Trong thử nghiệm, các nhà khoa học tiến hành xử lý và sau đó, 

đốt cháy những sợi tóc ở nhiệt độ 240 độ C để tạo ra các nanodot có chứa cácbon và 

nitơ trong cấu trúc phân tử. Tiếp đến, nhóm nghiên cứu biến vật liệu này thành các ống 

nano các-bon có kích thước đường kính dưới 10 nanomet. 

Các nanodots sau đó được phân tán đồng đều trên vật liệu polymer, ở đó, chúng kết lại 

thành một khối, gọi là “đảo nano”. Các đảo nano có thể được sử dụng làm lớp chất 

động (active layer) trong thiết bị OLED. 

Prashant Sonar, tác giả của nghiên cứu cho biết: “Khi tiếp xúc với nguồn điện áp nhỏ, 

các nanodots này có khả năng phát ra ánh sáng màu xanh tuy không đủ sáng để sử 

dụng cho màn hình TV nhưng vật liệu vẫn hữu ích đối với các thiết bị được thiết kế với 

màn hình OLED nhỏ như các thiết bị đeo điện tử”. 

Bên cạnh đó, với ưu điểm không độc hại, các thiết bị dùng điốt phát quang hữu cơ có 

thể được áp dụng trong một số ứng dụng như bao bì thông minh hay trong các thiết bị 

cần nguồn sáng yếu như vòng đeo tay thông minh (smart bands), biển báo giao thông, 

các thiết bị y tế... 

Các nhà nghiên cứu cho biết trong tương lai, khả năng sản xuất màn hình OLED bằng 

cách sử dụng lông động vật từ các tiệm chăm sóc thú cưng hoặc thậm chí là những sợi 

lông cừu là rất khả thi. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advanced Materials. 

P.K.L (NASATI), theo https://newatlas.com/electronics/human-hair-carbon-dot-oled/ 



14 

 

Thiết kế các hạt nano kích thích hệ thống miễn dịch giúp nó tấn công các khối u 

 

Nguồn: CC0 Public Domain 

Một chiến lược để điều trị ung thư đầy hứa hẹn là kích thích hệ thống miễn dịch 

của cơ thể để tấn công các khối u. Tuy nhiên, các khối u rất giỏi trong việc ức chế 

hệ thống miễn dịch, vì vậy những phương pháp điều trị này không hiệu quả với tất 

cả bệnh nhân. 

Mới đây, các kỹ sư của MIT đã đưa ra một cách kết hợp có thể tăng cường hiệu quả 

điều trị cho một liệu pháp miễn dịch ung thư. Họ cho thấy rằng, khi họ điều trị cho 

chuột bằng loại thuốc hiện có tên là chất ức chế chốt kiểm soát (checkpoint inhibitors), 

cùng với các hạt nano mới kích thích hệ thống miễn dịch, liệu pháp này bỗng trở nên 

mạnh mẽ hơn so với chỉ dùng thuốc ức chế chốt kiểm soát. Cách tiếp cận này có thể 

cho phép liệu pháp miễn dịch ung thư mang lại lợi ích cho phần lớn bệnh nhân. Tuy 

nhiên, những liệu pháp này hoạt động thực sự tốt chỉ ở một bộ phận bệnh nhân 

Nhóm nghiên cứu MIT đã nghĩ ra cách đóng gói và cung cấp các đoạn nhỏ ADN để 

giúp tăng cường đáp ứng miễn dịch đối với các khối u, tạo ra hiệu ứng hiệp lực để giúp 

các chất ức chế chốt kiểm soát hiệu quả hơn. Trong các nghiên cứu trên chuột, họ đã 

chỉ ra rằng phương pháp điều trị kép này đã kìm chế sự phát triển của khối u và trong 

một số trường hợp cũng ngăn chặn sự phát triển của các khối u khác trong cơ thể. 

Công trình nghiên cứu do Sangeeta Bhatia, giáo sư khoa học và công nghệ y khoa và 

kỹ thuật điện và khoa học máy tính, thành viên của Viện Nghiên cứu Ung thư tích hợp 

của MIT và Viện Khoa học và kỹ thuật y khoa, tác giả chính bài báo, sẽ được công bố 

trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia sắp tới. 

Hệ thống miễn dịch của con người được điều chỉnh để có thể nhận diện và tiêu diệt các 

tế bào bất thường như tế bào ung thư. Tuy nhiên, nhiều khối u tiết ra các phân tử có 

khả năng ức chế hệ thống miễn dịch bên trong môi trường xung quanh khối u, khiến tế 

bào T tấn công trở nên bị vô dụng. 

Ý tưởng đằng sau các chất ức chế chốt kiểm soát là loại bỏ khả năng ức chế  chệ thống 

miễn dịch của khối u và khôi phục khả năng tấn công các khối u của tế bào T. Một 

trong số các chất ức chế  nhắm đến các protein chốt kiểm soát mục tiêu như CTLA-4, 

PD-1 và PD-L1, đã được phê duyệt để điều trị nhiều loại bệnh ung thư. Những loại 
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thuốc này hoạt động bằng cách “đóng” các protein chốt kiểm soát để ngăn ngừa các tế 

bào T được kích hoạt. 

“Chúng làm việc cực kỳ hiệu quả ở một số bệnh nhân và chữa khỏi cho khoảng 15 đến 

20% bệnh nhân mắc bệnh ung thư đặc biệt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để 

có thể mở ra khả năng sử dụng phương pháp này cho nhiều bệnh nhân hơn”, Bhatia 

nói. 

Một số nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng việc kết hợp các chất ức chế chốt kiểm 

soát với liệu pháp xạ trị có thể làm tăng hiệu quả điều trị hơn. Một cách tiếp cận khác 

mà các nhà nghiên cứu đã thử là kết hợp chúng với các loại thuốc kích thích miễn dịch 

oligonucleotides, là các phân tử ADN hoặc ARN cụ thể mà hệ thống miễn dịch có thể 

nhận diện là ngoại lai. Tuy nhiên các thử nghiệm lâm sàng của các loại thuốc kích 

thích miễn dịch này đã không thành công và lý do có thể là do các loại thuốc này 

không đạt được mục tiêu dự định. 

Hiện giờ, nhóm nghiên cứu MIT đã tìm ra được cách để đạt được mục tiêu cung cấp 

nhiều hơn các loại thuốc kích thích miễn dịch này, cho phép chúng tích lũy tại các vị 

trí khối u. Để làm điều đó, họ đã đóng gói các oligonucleotide thành các peptide thâm 

nhập khối u mà trước đây họ đã phát triển để cung cấp ARN làm cho các gen ung thư 

„im lặng‟. Những peptide này có thể tương tác với các protein được tìm thấy trên bề 

mặt tế bào ung thư, giúp chúng nhắm mục tiêu vào các khối u cụ thể. Các peptide cũng 

bao gồm các phân đoạn điện tích dương để giúp chúng dễ dàng thâm nhập vào màng tế 

bào một khi tiếp cận đến khối u. 

Các oligonucleotide mà Bhatia và Buss sử dụng cho nghiên cứu này chứa một chuỗi 

ADN cụ thể biểu hiện ở vi khuẩn nhưng không có trong tế bào người, để hệ thống 

miễn dịch của con người có thể nhận ra và phản ứng lại. Các oligonucleotide này kích 

hoạt các thụ thể tế bào miễn dịch phát hiện vi khuẩn xâm nhập tên là các thủ thể giống 

Toll (toll-like receptors). 

“Những thụ thể này đã tiến hóa để cho phép các tế bào nhận ra sự hiện diện của mầm 

bệnh như vi khuẩn. Điều đó thông báo với hệ thống miễn dịch biết rằng rằng có một 

điều nguy hiểm ở đây cần phải tấn công và tiêu diệt nó”, Buss nói. 

Sau khi tạo ra các hạt nano của chúng, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm chúng trong 

một số mô hình ung thư chuột khác nhau. Họ đã kiểm tra các hạt nano oligonucleotide, 

các chất ức chế chốt kiểm soát và hai phương pháp điều trị kết hợp cùng nhau. Kết quả 

là, hai phương pháp điều trị kết hợp cùng nhau cho kết quả tốt nhất. 

“Khi chúng tôi kết hợp các hạt nano với kháng thể ức chế chốt kiểm soát, chúng tôi đã 

thấy phản ứng được cải thiện rất nhiều so với các hạt nano riêng lẻ hoặc chỉ chất ức 

chế chốt kiểm soát. Khi chúng tôi điều trị cho những con chuột thí nghiệm bằng các cả 

hạt nano và chất ức chế chốt kiểm soát, chúng tôi có thể ngăn chặn ung thư của chuột 

tiến triển”, Buss nói. 

Các nhà nghiên cứu cũng xem xét liệu họ có thể kích thích hệ thống miễn dịch để 

nhắm mục tiêu các khối u đã lan rộng trong cơ thể hay không. Để khám phá khả năng 

đó, họ đã cấy vào chuột với hai khối u, mỗi bên một khối. Họ đã cho những con chuột 

điều trị bằng chất ức chế chốt kiểm soát trên toàn bộ cơ thể chuột nhưng chỉ tiêm các 

hạt nano vào chỉ một khối u. Họ phát hiện ra rằng, khi các tế bào T đã được kích hoạt 
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bởi sự kết hợp điều trị này, chúng cũng tấn công cả khối u còn lại. Kết quả này rất 

đáng khích lệ. 

Hiện nhóm nghiên cứu lên kế hoạch thực hiện kiểm tra an toàn với các hạt nano, với 

hy vọng tiếp tục phát triển chúng để điều trị cho những bệnh nhân có khối u không đáp 

ứng với thuốc ức chế chốt kiểm soát. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-06-nanoparticles-

immune-tumors.html, 
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Các nhà nghiên cứu xác định sự bùng phát lên đến đỉnh theo mùa đối với nhiễm 

trùng thực phẩm 

 

Hình ảnh vi khuẩn Escherichia coli. Nguồn: Rocky Mountain Laboratories, NIAID, 

NIH 

Mỗi năm, hàng ngàn cân thực phẩm bị đổ bỏ lãng phí và hàng tỷ đô la doanh thu 

thực phẩm bị mất trắng vì bị thu hồi do liên quan đến nhiễm trùng thực phẩm. Sử 

dụng một phương pháp mới được phát triển, các nhà nghiên cứu đã xác định được 

sự bùng phát lên đỉnh điểm theo mùa đối với các bệnh nhiễm trùng do thực phẩm. 

Điều này có thể đưa vào sử dụng để tối ưu hóa thời gian và địa điểm kiểm tra thực 

phẩm. 

“Chúng tôi tin tưởng các nhà sản xuất thực phẩm, nhà phân phối và nhà bán lẻ luôn 

giữ an toàn thực phẩm trong các phạm vi hoạt động, cửa hàng tạp hóa và nhà hàng. 

Chỉ một sai sót trong thực hành an toàn thực phẩm ở bất kỳ bước nào trong chuỗi 

cung ứng và cung ứng thực phẩm có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người, 

lãng phí tài nguyên thực phẩm và đe dọa nền kinh tế thực phẩm quốc gia”, Ryan B. 

Simpson, ứng cử viên tiến sĩ Trường Chính sách và khoa học dinh dưỡng - Đại học 

Tufts Friedman cho biết. 

Nhiễm trùng thực phẩm có thể do một loạt các mầm bệnh, chẳng hạn như Listeria, 

Salmonella và E. Coli gây ra. Một mầm bệnh duy nhất cũng có thể dẫn đến sự bùng 

phát bệnh lên đến đỉnh điểm ở các trạng thái khác nhau tại các thời điểm khác nhau. 

Biết rõ các mô hình cho từng mầm bệnh và từng trạng thái có thể sử dụng để thiết kế 

một lịch trình tối ưu hóa cho việc kiểm tra an toàn thực phẩm. 

Để mô tả thời điểm và cường độ của các đỉnh điểm nhiễm trùng, Simpson và các đồng 

nghiệp đã phát triển một phương pháp phân tích có thể xác định mạnh mẽ những mầm 

bệnh cụ thể nào mà có khả năng gây ra dịch bệnh tại một thời điểm nhất định. 

Phương pháp phân tích mới này sẽ được trình bày chi tiết tại Chương trình dinh dưỡng 

trực tuyến 2020, hội nghị ảo do Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ (ASN) tổ chức. Nghiên 



18 

 

cứu được thực hiện dưới sự giám sát của Elena N. Naumova, chủ tịch khoa dịch tễ học 

và khoa học dữ liệu dinh dưỡng tại Trường Chính sách và Khoa học Dinh dưỡng - Đại 

học Tufts. 

Khi sử dụng phương pháp phân tích mới của họ, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng 

mặc dù các vụ dịch do thực phẩm thường bắt đầu lên đến đỉnh điểm vào tháng 7, 

nhưng các vụ thu hồi thực phẩm bị trì hoãn từ 1 đến 2 tháng, đạt đỉnh từ giữa tháng 8 

đến giữa tháng 9. Những phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu mầm bệnh ở các 

quốc gia. 

Tiếp theo, nhằm mục đích tinh chỉnh phương pháp phân tích, các nhà nghiên cứu đã 

nghiên cứu xem xét các nhóm thực phẩm cụ thể và nhóm thực phẩm liên quan đến sự 

bùng phát nhiễm trùng thực phẩm. Họ cũng lên kế hoạch kiểm tra mối quan hệ giữa 

các vụ dịch xảy ra với các mầm bệnh cụ thể cùng với các khâu thực hành chuẩn biến 

an toàn thực phẩm và các yếu tố khác. 

“Nghiên cứu trong tương lai của chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin có giá trị có thể 

giúp điều chỉnh các chính sách an toàn thực phẩm hiện có đồng thời hỗ trợ các nhà 

sản xuất, phân phối và bán lẻ thực phẩm trong việc ngăn chặn hoặc giảm thiểu sự 

bùng phát nhiễu trùng thực phẩm”, Simpson nói. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-06-seasonal-peaks-

foodborne-infections.html, 
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Các nhà nghiên cứu biến đổi tế bào người trở nên trong suốt lấy cảm hừng từ cơ 

chế ngụy trang của loài mực 

 

Trong thế giới động vật có rất nhiều loài sở hữu “siêu năng lực”, nhưng thú vị và 

đáng kinh ngạc nhất có lẽ phải kể đến khả năng tàng hình của loài mực. Mới đây, 

các nhà khoa học tại trường Đại học California, tại Irvine, California, Mỹ đã lần 

đầu tiên mô phỏng “siêu năng lực” của loài sinh vật biển này trong tế bào người 

bằng cách làm cho chúng trở nên trong suốt và có thể điều hướng được. 

Ngụy trang chủ động là một trong những cơ chế phòng thủ và là chiến lược sinh tồn 

của nhiều loài động vật chân đầu (động vật thân mềm) bao gồm bạch tuộc, mực ống và 

mực nang. Khả năng ngụy trang tài tình của những loài sinh vật biển này có được là 

nhờ sự khả năng hấp thu và tán xạ ánh sáng của hàng ngàn tế bào sắc tố dưới bề mặt 

da, cho phép chúng thay đổi màu sắc hoặc chuyển sang trong suốt một cách hiệu quả. 

Các nhà khoa học đã lấy cảm hứng từ khả năng đặc biệt của loài này để phát triển các 

vật liệu ngụy trang mới và hy vọng có thể mô phỏng trên tế bào của con người. 

Nhóm nghiên cứu tập trung nghiên cứu mực cái Doryteuthis opalescens với khả năng 

thay đổi màu sắc của các tế bào tạo thành dải vân óng ánh dưới vây dọc theo cơ thể 

của nó từ màu trắng sang trong suốt. Dải vân óng ánh này được tạo thành từ các tế bào 

phản chiếu hay tế bào cảm ứng màu sắc gọi là leucophores chỉ tạo ra màu trắng, bản 

thân tế bào chứa các hạt leucosome được tạo thành từ các protein có thể thay đổi màu 

sắc theo ánh sáng được gọi là Reflectins. Chính cấu trúc đặc biệt này cho phép cơ thể 

mực khả năng tán xạ ánh sáng, tạo ra sự ngụy trang óng ánh. 

Nhóm nghiên cứu UC Irvine đã cố gắng đưa khả năng ngụy trang tuyệt vời của loài 

mực vào áp dụng đối với tế bào người. Để làm được điều này, họ đã bắt đầu tiến hành 

biến đổi các tế bào thận phôi người để biểu hiện reflectin và chắc chắn nó hoạt động 

hiệu quả. Trong quá trình kiểm tra kỹ hơn, nhóm quan sát thấy các protein này tập hợp 

thành các hạt bên trong tế bào, làm thay đổi cách thức chúng khuếch tán ánh sáng qua 

màng tế bào. 

Alon Gorodetsky, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: “Các tế bào không chỉ biểu 

hiện reflectin mà các protein này còn được hình thành trong cấu trúc nano hình cầu 

và phân bố khắp các tế bào. Thông qua quan sát bằng kính hiển vi pha định lượng, 

chúng tôi có thể xác định rằng cấu trúc của protein có các đặc điểm quang học khác 

biệt so với tế bào chất bên trong các tế bào; nói cách khác, xét về phương diện quang 
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học, hoạt động của các protein trong tế bào đã được biến đổi cũng gần tương tự với 

protein trong các tế bào cảm ứng màu sắc ở loài động vật thân mềm dạng chân đầu 

trong tự nhiên”. 

Trong một thử nghiệm khác, các nhà khoa học đã nghiên cứu cách thức kiểm soát khả 

năng này. Các tế bào được đặt giữa hai tấm kính phủ và được tiếp xúc với muối natri 

clorua ở các mức hàm lượng khác nhau. Kết quả, những tế bào tiếp xúc nhiều với muối 

ăn natri clorua tán xạ ánh sáng nhiều hơn và có khả năng khiến cho vật thể hiện lên nổi 

bật hơn trong môi trường xung quanh. 

Các tế bào thiếu protein refectin không có khả năng điều chỉnh cách thức tán xạ ánh 

sáng. Tuy vật, để khẳng định và làm rõ điều này thì cần phải thực hiện nhiều nghiên 

cứu sâu rộng hơn nữa. 

“Mục tiêu của nghiên cứu mới là biến đổi và phát triển tế bào người với các đặc tính 

quang học phản ứng kích thích được lấy cảm hứng từ các tế bào cảm ứng màu sắc ở 

loài sinh vật thân mềm và nó cho thấy các protein thú vị này vẫn có khả năng duy trì 

các đặc tính của chúng trong môi trường tế bào ở vật lạ”, ông Gorodetsky chia sẻ. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications. 

P.K.L (NASATI), theo https://newatlas.com/science/engineered-human-cells-

transparent-squid-proteins/, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cắt toàn bộ hạ họng- thanh quản-thực quản và tái 

tạo hạ họng-thực quản bằng ống dạ dày trong điều trị ung thư vùng hạ họng 

thanh quản-thực quản cổ 

 

Ung thư Hạ họng - thanh quản là một loại khối u ác tính xuất phát từ lớp biểu mô 

của niêm mạc vùng hạ họng - thanh quản, bao gồm ung thư hạ họng và ung thư 

thanh quản. Ở giai đoạn sớm, tổn thương ở một vùng, nhưng giai đoạn muộn 

chúng lan sang nhau và khó phân biệt được đâu là điểm xuất phát vì vậy người ta 

thường gọi chung là ung thư thanh quản - hạ họng hay ung thư hạ họng - thanh 

quảntuỳ theo các biểu hiện lâm sàng ở đường thở trước hay đường tiêu hoá 

trước.  

Ung thư xuất phát ở hạ họng có tiên lượng xấu hơn ung thư ở thanh quản do các triệu 

chứng ban đầu tương đối kín đáo và phần lớn bệnh nhân đến khám giai đoạn muộn và 

có tiên lượng nặng. Điều trị ung thư hạ họng - thanh quản- thực quản hiện nay chủ yếu 

dựa vào Phẫu trị, Hoá trị và Xạ trị.Trong đó, việc phẫu thuật vẫn còn nhiều nghiên cứu 

đang được thực hiện nhằm mục đích làm sao cắt bỏ được hết khối u đồng thời thiết lập 

lại sự lưu thông liên tục của đường tiêu hoá bằng chuyển vị của các cơ quan khác. Tại 

bệnh viện Chợ Rẫy, khoa Tai Mũi Họng là một đơn vị mạnh của khu vực phía Nam, từ 

năm 2004 chúng tôi đã kết hợp với các bác sĩ của Khoa ngoại tổng quát tiến hành việc 

sử dụng dạ dày tái tạo, thay thế thực quản trong những trường hợp sẹo, bỏng do các 

hoá chất ăn mòn. Sau đó, chúng tôi đã tiếp tục áp dụng kỹ thuật này để kéo lên cao 

hơn nối vào hạ họng, đáy lưỡi trong những trường hợp sau cắt thanh quản - hạ họng - 

thực quản toàn phần do ung thư ở giai đoạn muộn giai đoạn III giai đoạn IV. Phẫu 

thuật cắt thanh quản-hạ họng - thực quản toàn phần có tái tạo hạ họng thực quản bằng 

ống dạ dày trong một thì là một phẫu thuật lớn đòi hỏi phải có sự kết hợp tốt của hai 

kíp phẫu thuật chính là Ngoại Tổng Quát và Tai Mũi Họng đồng thời với kíp gây mê 

và chăm sóc hậu phẫu có kinh nghiệm. Ở Việt Nam hiện nay do chưa có công trình 
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nghiên cứu nào thực hiện một cách hệ thống về tái tạo họng thực quản bằng ống dạ 

dày sau cắt thanh quản hạ họng thực quản toàn phần do ung thư. 

Nhằm hoàn thiện một quy trình kỹ thuật cao vào điều trị bệnh bệnh nhân ở Việt Nam, 

nâng cao chất lượng điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư hạ 

họng thanh quản, hội nhập với xu thế của các nước trên khu vực và trên thế giới, giúp 

bệnh nhân Việt Nam có thể thụ hưởng được những thành tựu y học trên thế giới, nhóm 

nghiên cứu do PGS.TS.Trần Minh Trường, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành thực hiện 

đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cắt toàn bộ hạ họng- thanh quản-thực quản 

và tái tạo hạ họng-thực quản bằng ống dạ dày trong điều trị ung thư vùng hạ 

họngthanh quản-thực quản cổ”, với mục tiêu nghiên cứu đánh giá kết quả sớm phẫu 

thuật cắt toàn bộ hạ họng-thanh quản-thực quản và tái tạo hạ họng-thực quản bằng ống 

dạ dày trong điều trị ung thư vùng hạ họng-thanh quản-thực quản cổ, xây dựng được 

quy trình kỹ thuật cắt toàn bộ hạ họng-thanh quản-thực quản và tái tạo hạ họng-thực 

quản bằng ống dạ dày trong điều trị ung thư vùng hạ họng-thanh quản-thực quản cổ và 

xây dựng được quy trình hoá xạ trị sau phẫu thuật cắt toàn bộ hạ họng-thanh quảnthực 

quản và tái tạo hạ họng-thực quản bằng ống dạ dày trong điều trị ung thư vùng hạ 

họngthanh quản-thực quản cổ. 

Qua nghiên cứu 30 trường hợp ung thư hạ họng - thanh quản - thực quản được điều trị 

bằng phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ thanh quản - hạ họng - thực quản và tái tạo thực quản 

bằng ống dạ dày, nhóm nghiên cứu đưa ra một số kết luận sau: 

1. Đặc điểm ung thư hạ họng - thanh quản - thực quản trong nghiên cứu này như sau: 

+ Thường gặp ở bệnh nhânlớn tuổi, có độ tuổi trung bình: 58,6 ± 9 tuổi. 

+ Tần suất nam nhiều hơn nữ với tỷ lệ 14/ 1 

+ Triệu chứng làm bệnh nhận phải nhập viện là khó thở 33,7%. Triệu chứng gây khó 

chịu làm người bệnh phải đi khám bệnh là rối loạn nuốt có ở hầu hết bệnh nhân. Các 

triệu chứng về hạch ít được bệnh nhân  chú ý. 

+ Mô bệnh học : Tất cả là ung thư tế bào gai (100%) 

+ Bệnh nhận nhập viện đa phần là ung thư đã tiến triển ở giai đoạn muộn (III  là 3,3%, 

IV là 96,7%). 

2. Về xây dựng “Quy trình kỹ thuật cắt toàn bộ hạ họng - thanh quản - thực quản và 

tái tạo hạ họng - thực quản bằng ống dạ dày trong điều trị ung thư vùng hạ họng - 

thanh quản - thực quản cổ”: 

- Kỹ thuật cắt hạ họng thanh quản do ung thư có xâm lấn thực quản. 

- Kỹ thuật cắt dạ dày và tái tạo hạ họng - thực quản bằng ống dạ dày. Phẫu thuật cắt 

toàn bộ ung thự hạ họng - thanh quản - thực quản và tái tạo hạ họng - thực quản bằng 

ống dạ dày theo quy trình xây dựng hoàn chỉnh, cho kết quả sau: 

+ Cắt thanh quản toàn phần 

+ cắt hạ họng thực quản và tái tạo ống thực quản bằng dạ dày: 100% 

+ Nạo vét hạch cổ chức năng: 100% và nạo vét hạch cố tận gốc: 16,5% 

+ Biến chứng trong và sau phẫu thuật thấp chảy máu miệng nối (3,3%), hẹp miệng nối 

(3,3%), nhiễm trùng 10% và xử lý tốt. 
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+ Khả năng lấy hết u ở mức vi thể cao với kết quả mô bệnh học lát cắt rìa 96,7% âm 

tính. 

+ Miệng nối hạ họng - ống dạ dày được cung cấp mạch máu nuôi tốt 96,7%. + Miệng 

nối không căng : 76,7% 

+ Chiều dài ống dạ dày: 38,6 ± 3,1 cm  + Đường kính ống dạ dày:  3 ± 0,5 cm   

+ Đường kính miệng nối: 5  ±  0,3 cm 

+ Bệnh nhân ăn uống sớm 86,7%  + Miệng nối hạ họng - ống dạ dày qua nội soi cải 

thiện tốt 83,3% -88,8% 

+ Thời gian xuất viện trung bình là 13,5 ± 2,6 ngày 

3. Xây dựng bản đề xuất chế độ dinh dưỡng chu phẫu ở phẫu thuật cắt toàn bộ hạ 

họng - thanh quản - thực quản và tái tạo bằng ống dạ dày trong ung thư hạ họng 

thanh quản thực quản cổ: 

- Phân loại tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhântrước mổ 

+ Nếu không suy dinh dưỡng nặng : Có thể tiến hành  phẫu thuật 

+ Có suy dinh dưỡng nặng: Cần  điều trị dinh dưỡng từ 7-14 ngày - Điều trị dinh 

dưỡng trước mổ bao gồm 6 bước nhằm đạt được: 25kcal/kg*/ngày (*kg cân nặng lý 

tưởng), đạm từ 1,5-2,0g/kg/ngày, cân bằng điện giải bằng dinh dưỡng qua đường tĩnh 

mạch và hoặc đường miệng. 

- Điều trị dinh dưỡng sau mổ: 30-35 kcal/kg*/ngày (*kg cân nặng lý tưởng), đạm từ 

1,5-2,0 g/kg/ngày, cân bằng điện giải và vi chất dinh dưỡng truyền tĩnh mạch, cùng với 

bắt đầu dinh dưỡng qua ống thông mũi dạ dày sớm (48 tiếng sau phẫu thuật). Kết quả 

trung bình trọng lượng cơ thể, albumin và prealbumin lúc nhập viện, trước mổ và lúc 

xuất viện có khuynh hướng cải thiện tốt. 

4. Xây dựng “Quy trình hóa xạ trị sau phẫu thuật cắt toàn bộ hạ họng-thanh quản-

thực quản và tái tạo hạ họng-thực quản bằng ống dạ dày trong điều trị ung thư vùng 

hạ họng - thanh quản - thực quản cổ”: 

 - Quy trình hóa trị: kế hoạch hóa trị theo phác đồ DCX, chỉ hỗ trợ cho các bệnh nhân 

trong thời gian chờ xạ trị kéo dài. 

 - Quy trình xạ trị: Liều xạ trị (60Gy, 30 phân liều) sau phẫu thuật. 

5. Tỷ lệ sống: 

Qua 30 ca bệnh nhân được nghiên cứu trong đề tài, 25 bệnh nhân hiện còn đang sống.   

Như vậy, phẫu thuật cắt toàn bộ hạ họng-thanh quản-thực quản và tái tạo hạ họng-thực 

quản bằng ống dạ dày trong điều trị ung thư vùng hạ họng - thanh quản - thực quản cổ 

mặc dù là một phẫu thuật lớn, phức tạp, phối hợp nhiều chuyên khoa trên một nền tảng 

bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn, nhưng kết quả thu nhận được là khả quan với 

những cải thiện về chất lượng cuộc sống cũng như thời gian sống còn. Nhóm nghiên 

cứu cũng có một số đề xuất cần tiếp tục thực hiện nghiên cứu và theo dõi tiếp tục để có 

thêm kinh nghiệm trong việc chăm sóc và điều trị bệnh lý ung thư hạ họng - thanh 

quản xấm lấn thực quản. Nên triển khai kỹ thuật cắt toàn bộ hạ họng - thanh quản - 

thực quản và tái tạo thực quản bằng ống dạ dày trong điều trị ung thư hạ họng - thanh 

quản thực quản tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương. Giúp cải thiện chất lượng cuộc 
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sống của bệnh nhân, cho dù là trong những hoàn cảnh bệnh lý khó khăn nhất. Việc 

chụp PET/CT trước khi thực hiện phẫu thuật cắt toàn bộ hạ họng - thanh quản - thực 

quản và tái tạo thực quản bằng ống dạ dày trong điều trị ung thư hạ họng - thanh quản 

thực quản là cần thiết và nên là một xét nghiệm thường quy. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14731/2018) 

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

P.T.T (NASATI) 
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Xây dựng mô hình sản xuất và liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trong sản xuất bưởi 

và cam sành theo VietGAP tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 

 

Hiện nay nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước về sản phẩm 

cây ăn quả và rau màu đang hướng tới chất lượng cao và an toàn thực phẩm. Trong bối 

cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, những đòi 

hỏi của nhà nhập khẩu cần biết rõ thông tin sản phẩm qua truy nguyên nguồn gốc sản 

phẩm và nơi sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP được đảm bảo những nguyên tắc về môi 

trường sản xuất an toàn, không chứa các tác nhân gây bệnh do nhiễm sinh học (vi 

khuẩn, nấm, virus,...) và hóa chất tồn dư trong sản phẩm (dư lượng thuốc BVTV, hàm 

lượng nitrat, kim loại nặng) có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Người trồng 

cây bưởi, cam sành phải lựa chọn loại phân bón, thuốc BVTV, phòng trừ sâu bệnh, xử 

lý sau thu hoạch, vận chuyển sản phẩm, đạt yêu cầu an toàn thực phẩm và không 

ngừng cải tiến về hệ thống quản lý các hoạt động sản xuất từ ngoài đồng đến nhà đóng 

gói, giúp tăng năng suất, đạt chất lượng quả tươi, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập 

cho người trực tiếp sản xuất. 

Bưởi và cam sành là hai chủng loại cây ăn quả có qui mô sản xuất khá lớn ở hai tỉnh 

Tiền Giang và Bến Tre so với các tỉnh ở ĐBSCL, đến năm 2016 bưởi và cam sành 

diện tích là 1267,7 ha với sản lượng 19.154,6 tấn (Sở nông nghiệp và PTNT Bến Tre 

và Tiền Giang, 2016). Sản xuất bưởi và cam đã và đang góp phần giải quyết công ăn 

việc làm vào tạo thu nhập cho nhiều hộ nông dân tại hai tỉnh và đem lại nguồn thu cho 

đất nước thông qua hoạt động bán nội địa và xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, hiệu quả sản xuất cho mô hình bưởi chưa được nghiên cứu để xác định 

mức chi phí đầu vào hợp lý nhằm đạt hiệu quả năng suất đầu ra, để giúp người trồng 

bưởi nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Do đó, Cơ quan chủ quản Viện cây ăn quả 

miền Nam cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài Tiến sĩ Lê Quốc Điền cùng triển khai 

dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất và liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trong sản 

xuất bưởi và cam sành theo VietGAP tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long” là 

rất cần thiết, để từ đó hướng hình thành mô hình liên kết các hợp tác xã sản xuất theo 

một qui trình thống nhất các sản phẩm, quản lý chất lượng an toàn theoVietGAP để dễ 

dàng xâm nhập vào thị trường khó tính. 
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Sau thời gian thực hiện nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau:  

Hầu hết nhà vườn chưa quan tâm ghi chép sổ nhật ký (phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật, nhật ký thu hoạch và bán sản phẩm); Qui trình trồng chưa thống nhất; kỹ thuật 

quản lý vườn còn yếu kém; môi trường trồng nhà vệ sinh nhà vườn thực hiện tốt; 

nguồn nước tưới từ sông đảm bảo sản xuất VietGAP; đầu ra của nông dân phụ thuộc 

chủ yếu vào thương lái thu gom, ảnh hưởng đến việc quy định giá cả; Nông dân vẫn 

chưa tiếp cận được nhiều về vệ sinh, an toàn thực phẩm và những yêu cầu về truy 

nguyên nguồn gốc trong sản xuất theo VietGAP. Bài báo khoa học về kết quả nghiên 

cứu biện pháp quản lý sâu đục quả bưởi 2 bài báo đăng tạp chí Côn trùng học, Bệnh 

học. 

Hoàn thiện quy trình quản lý tổng hợp sâu đục quả trên bưởi; quy trình áp dụng đơn 

giản, dễ hiểu, có 100% nông dân trong mô hình áp dụng và phòng trừ sâu đục quả đạt 

hiệu quả và có trên 80% quả không bị nhiễm sâu đục quả. Đã tập huấn kỹ thuật trồng, 

chăm sóc, thu hoạch và bảo quản theo VietGAP cho 1103 lượt nông hộ trồng bưởi, 

cam sành. Kết quả tập huấn đã nâng cao được kiến thức về kỹ thuật thâm canh, thu 

hoạch và bảo quản theo VietGAP cho nông dân trồng bưởi cam sành. Bốn mô hình sản 

xuất bưởi và cam sành đã đạt chứng nhận VietGAP: Đào tạo 500 lượt nhà vườn tham 

gia tập huấn và tiếp nhận các qui kỹ thuật mới được áp dụng vào sản xuất bưởi da 

xanh, cam sành có hiệu quả cao. Đã có một số cơ sở/DN kinh doanh quả ký hợp đồng 

tiêu thụ sản phẩm cho các tổ hợp tác: Tổ hợp tác bưởi da xanh Nhơn Thạnh; Tổ hợp 

tác Cam sành Tân Phú Tây; Tổ hợp tác bưởi Mỹ Đức Tây và THT bưởi, cam sành Mỹ 

Lương Mô hình liên kết trong sản xuất bưởi và cam sành giúp nông dân nâng cao mức 

độ am hiểu qui trình sản xuất VietGAP. 

Hiệu quả của mô hình bưởi da xanh có thu nhập của nhóm nông dân tham gia trong 

mô hình liên kết chuỗi giá trị và tiêu thụ tăng lợi nhuận hơn của dự án lợi nhuận tăng 

27% hơn mô hình không áp dụng. Sản phẩm hầu hết được doanh nghiệp tiêu thụ trên 

80%. Hiệu quả của mô hình cam sành dự án có thu nhập của nhóm nông dân tham gia 

trong mô hình liên kết chuỗi giá trị và tiêu thụ tăng lợi nhuận hơn của dự án lợi nhuận 

tăng 39,3% hơn mô hình không áp dụng. Sản phẩm hầu hết được doanh nghiệp tiêu 

thụ trên 80%. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15257/2018) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

Đ.T.V (NASATI)  

 


