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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Chế phẩm sinh học chứa virus 'khắc tinh' của sâu hại rau muống 

 

TS. Nguyễn Thị Hai cùng các sinh viên giỏi ở trường. Ảnh: HUTECH. 

(Tạp chí Khám phá) Khi phun chế phẩm lên cây, virus sẽ đi vào cơ thể sâu theo thức 

ăn và sinh sản gây chết sâu trong vòng từ 2 ngày đến 5 ngày. Chế phẩm thân thiện 

với môi trường, an toàn cho sức khỏe. 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hai, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cùng nhóm nghiên 

cứu tạo ra chế phẩm sinh học có chứa virus Nucleo Pohedrosis (NPV) nhằm diệt trừ 

sâu khoang và ứng dụng thành công trên rau muống nước. Đề tài nghiên cứu được Sở 

Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu năm 2019. 

Nuôi sâu để diệt... sâu 

Năm 2017, UBND TP.HCM đã đưa ra kế hoạch xây dựng cánh đồng rau muống nước 

VietGap mang thương hiệu Thành phố (Công văn số 1662/KH-SNN), trong đó, nhấn 

mạnh không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật để trừ sâu. 

 

Rau muống nước được thành phố chọn và lên kế hoạch xây dựng cánh đồng sạch. 
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Tuy nhiên, thực tế trên địa bàn TP.HCM và các địa phương lân cận, sâu khoang là loài 

sâu ăn tạp xuất hiện rất nhiều, chúng có thể phá hại trên 200 loại cây trồng, phát triển 

quanh năm và thậm chí phát sinh thành dịch trên diện rộng. Rau muống nước cũng là 

một trong những loài thực vật dễ bị tổn thương trước sâu khoang. 

Để trừ sâu khoang hại rau muống nước, nông dân thường dùng các loại thuốc sử dụng 

trên lúa và pha trộn nhiều chủng loại thuốc. Điều này không những làm tăng chi phí 

sản xuất mà còn làm tăng tồn lưu hoá chất trên cây rau muống, tăng nguy cơ gây ngộ 

độc cho người tiêu dùng và gây ô nhiễm môi trường. 

TS. Nguyễn Thị Hai cùng cộng sự đã tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu đưa virus 

Nucleo Pohedrosis vào chế phẩm sinh học để diệt sâu. Khi phun chế phẩm lên cây, 

virus sẽ đi vào cơ thể sâu theo thức ăn và sinh sản gây chết sâu trong vòng từ 2 ngày 

đến 5 ngày. Khi sâu chết, virus sẽ phóng thích ra bên ngoài và tiếp tục lây nhiễm cho 

lứa sâu kế tiếp. Chế phẩm không gây độc cho con người và môi trường. 

 

Sâu khoang hại rau muống. Ảnh: Nhóm nghiên cứu 

Quy trình sản xuất gồm các bước như nhân nuôi sâu ký chủ, sản xuất virus NPV trên 

ký chủ sâu khoang, tạo chế phẩm SL-NPV phù hợp để sử dụng cho cây rau muống 

nước. Các bước tiến hành được hướng dẫn rõ ràng, dễ thực hiện, từ đó dễ triển khai ở 

quy mô lớn. 

Theo chia sẻ từ nhóm nghiên cứu, để tạo ra sản phẩm diệt sâu như vậy, quá trình sẽ bắt 

đầu với nhân nuôi sâu ký chủ. Ở bước này, sâu khoang giống được thu ở những ruộng 

rau muống không phun thuốc. Sâu sẽ được nuôi trên thức ăn nhân tạo cho đến khi sâu 

hóa nhộng. 

Thức ăn thêm cho trưởng thành là mật ong hoặc nước đường 10%. Ghép cặp nhộng 

đực, nhộng cái và thu trứng để nhân nuôi sâu phục vụ sản xuất sâu giống và tạo chế 

phẩm SL-NPV. Virus trên ký chủ sâu khoang sẽ lây nhiễm từ 12 giờ đến 24 giờ. 
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Sâu nuôi có chứa virus bên trong, sau khi đưa ra môi trường sẽ tiêu diệt sâu đồng loại. 

Ảnh: Nhóm nghiên cứu. 

Sau khi sâu nhiễm virus, nhóm sẽ nuôi sâu bằng thức ăn sạch, chuyển sang sử dụng 

dịch li tâm để lây nhiễm cho sâu. Nếu không phải ở phòng thí nghiệm, nông dân có thể 

bắt sâu ngoài đồng và tự cho nhiễm NPV qua thức ăn tự nhiên hay nhân tạo vì sinh 

khối virus có thể bảo quản trong cơ thể sâu chết hoặc bằng dịch đã li tâm. 

Tiếp theo, nhóm nghiên cứu của TS. Hai bổ sung acetone 10% phối trộn dịch nghiền 

xác sâu theo tỉ lệ 1:1 và lọc, từ đó tạo ra chế phẩm dạng lỏng hoặc dạng bột, dễ dàng 

bảo quản và sử dụng được nhiều lần. 

Mỗi ha lãi thêm hơn 10 triệu đồng 

Qua thử nghiệm diện rộng, chế phẩm có hiệu lực trên sâu khoang ở cây rau muống 

nước từ 75,7% (dạng bột) đến 83,8% (dạng lỏng), tương đương với hiệu lực của những 

loại thuốc hóa học khác. Về năng suất, sử dụng chế phẩm SL-NPV cũng cho đồng rau 

muống hiệu suất tương đương so với phun thuốc hóa học, vào khoảng từ 22,2 tấn đến 

22,5 tấn trên mỗi ha. 

Về hiệu quả kinh tế, việc sử dụng chế phẩm SL-NPV đã làm tăng lợi nhuận cho người 

nông dân từ 11.200.000đ đến 13.050.000đ/ha so với đối chứng không phun và sai khác 

không đáng kể so với phun thuốc hóa học. 

Qua tính toán, nếu sử dụng chế phẩm để trừ sâu khoang sẽ làm giảm được lượng hóa 

chất thương phẩm sử dụng là 22 kg, lít thuốc/ha, đồng thời tạo ra sản phẩm an toàn, 

góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người nông dân, hạn chế sự ô nhiễm môi 

trường đất, nước và không khí cho thành phố. 

Theo TS Nguyễn Thị Hai, virus NPV có hiệu lực cao nhưng lại rất chuyên tính. Chủng 

SL-NPV chỉ có độc lực trên sâu khoang và không tác động trực tiếp đến các loài sâu 

hại khác và thiên địch. Vì vậy sử dụng chế phẩm SL-NPV ngoài tác dụng quản lý mật 

độ sâu khoang còn giúp bảo tồn thiên địch trên đồng để chúng hạn chế sự bùng phát 

của các sâu hại khác. 

Trong trường hợp bên cạnh sâu khoang, trên cánh đồng còn có loài sâu, bệnh hại khác 

phát triển cao thì nên sử dụng phối hợp thêm các biện pháp khác. Do SL-NPV có hiệu 



5 

 

lực cao và có khả năng lây lan trên đồng mạnh nên sau một vài năm sử dụng, sâu ký 

chủ sẽ được kìm hãm ở mức rất thấp không phải sử dụng thuốc để phòng trừ. Vì vậy, 

các công ty thuốc bảo vệ thực vật không mặn mà với các chế phẩm này. "Để sản phẩm 

này tới tay của người nông dân cần có những chương trình giúp đỡ từ phía nhà nước, 

các cơ quan Ban ngành để nông dân có thói quen sử dụng chế phẩm, giúp duy trì tác 

nhân có ích trên đồng để chúng tự kìm hãm sâu khoang", TS Hai cho biết. 

 

Sử dụng chế phẩm sinh học giúp trừ sâu hiệu quả tương đương thuốc hóa học, nhưng 

đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe con người. Ảnh: Sở NN-PTNT. 

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm nghiên cứu cũng tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các 

hộ nông dân sản xuất rau muống ở huyện Củ Chi, Hóc Môn. Qua đó cho thấy, quy 

trình này có thể phổ biến rộng rãi cho nông dân tự sản xuất NPV để làm thuốc trừ sâu 

sinh học dùng trên đồng ruộng. Tuy nhiên, TS Hai cũng khuyến cáo để tạo chế phẩm 

và bảo quản chế phẩm thì cần phải có cơ sở, đơn vị có đủ điều kiện và năng lực 

chuyên môn. Có thể đó là các công ty thuốc bảo vệ thực vật hoặc các Trung tâm 

Khuyến nông của địa phương. 

Quy trình cũng có thể chuyển giao áp dụng tại các cơ sở sản xuất chế phẩm sinh học 

để cung cấp ra thị trường chế phẩm diệt trừ sâu khoang trên rau muống và các cây 

trồng khác. 
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Hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trong chuyển đổi số 

 

(NASATI) Hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trong chuyển 

đổi số 

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg phê 

duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030”, đề xuất một chiến lược phát triển toàn diện bao gồm Chính phủ số, kinh tế số, 

và xã hội số. Quyết định này khẳng định tầm quan trọng của dữ liệu số là “tài sản, tài 

nguyên, điều kiện tiên quyết cho chuyển đổi số” và chỉ định Bộ Công an xây dựng 

“Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.” 

Tại hội thảo “Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong chuyển đổi số và phát 

triển nền kinh tế số: Thảo luận và Khuyến nghị chính sách”, diễn ra ngày 15/7, ông 

Nguyễn Trọng Khánh, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, bảo 

vệ thông tin và dữ liệu cá nhân là vấn đề quan trọng được Chính phủ quan tâm 

trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử và đô thị thông minh. 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia vừa được Thủ tướng ban hành nhấn mạnh: An 

toàn và an ninh mạng là một trụ cột trong chuyển đổi số và bảo vệ an toàn thông tin, 

dữ liệu là yêu cầu bắt buộc mà các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, ở cả cấp độ 

quốc gia, địa phương cũng như cấp độ tổ chức phải thực thi trong quá trình chuyển đổi 

số. 

Gần đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 47/2020/NĐ-CP về kết nối chia sẻ dữ 

liệu số của cơ quan nhà nước. Các nguyên tắc và yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư và dữ 

liệu cá nhân đã được nhấn mạnh trong Nghị định. “Trong thời gian tới, Bộ Thông tin 

và Truyền thông sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nguyên tắc thành các hướng dẫn, quy trình 

thực hiện cụ thể nhằm đảm bảo rằng, tiến trình chuyển đổi số trong các cơ quan công 

quyền luôn gắn với việc bảo vệ tốt nhất dữ liệu công dân” - ông Nguyễn Trọng 

Khánh cho hay. 

Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Chủ tịch thường trực Hội Truyền thông số Việt Nam - 

nhấn mạnh: chương trình chuyển đổi số quốc gia coi bảo vệ thông tin và dữ liệu cá 

nhân như một nguyên tắc trụ cột cho thấy tầm nhìn và quyết tâm lớn của Chính 

phủ trong thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam phát triển bền vững. 
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Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Tiến Lập, chuyên gia nghiên cứu của Viện Nghiên cứu 

chính sách và phát triển Truyền thông (IPS), một điểm yếu trong bảo vệ thông tin và 

dữ liệu cá nhân hiện nay là tình trạng vừa thiếu hụt quy định, đồng thời các quy định 

nằm tản mát trong nhiều văn bản. 

“Hiện có 17 Luật, Nghị định điều chỉnh vấn đề này nhưng hầu hết dừng ở mức nguyên 

tắc, đặt yêu cầu chứ chưa có định nghĩa, quy định cụ thể và cơ chế thực thi hiệu quả. 

Do đó, trên thực tế, quyền và nghĩa vụ của chủ thể thu thập, xử lý, khai thác dữ liệu 

chưa được quy định rõ” - ông Lập khẳng định. 

Ông Phạm Quang Tú - Phó Giám đốc Tổ chức Oxfam tại Việt Nam - cho rằng, một 

khuôn khổ pháp lý hoàn thiện về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư là rất cần thiết để 

vừa đảm bảo tôn trọng quyền công dân và góp phần cho nền kinh tế số được vận hành 

trên cơ sở dữ liệu trong thời đại hiện nay. Các quy định của pháp luật và chương trình 

của nhà nước cần xây dựng các giải pháp bảo vệ quyền riêng tư cho người dân cũng 

như doanh nghiệp. 

Dữ liệu do doanh nghiệp và nhà nước thu thập của công dân cần phải được quản trị 

đúng đắn, theo các chuẩn mực về quyền con người và tôn trọng quyền riêng tư. Bên 

cạnh đó, một khung chế tài cho phép người dùng lên tiếng khiếu kiện tập thể khi có vi 

phạm quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân là điều cần thiết. Các tổ chức xã hội, các tổ 

chức phi lợi nhuận nên có vai trò tích cực đại diện người dân tham gia quá trình đó. 

Thực hiện được điều này giúp người dân tin tưởng tham gia hiệu quả, bình đẳng vào 

đời sống kinh tế số nói riêng, đời sống kinh tế và xã hội nói chung. 

Nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho vấn đề bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân, 

đại diện IPS khuyến nghị hai giải pháp: Thứ nhất, cần xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá 

nhân nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt các quy định pháp lý cụ thể về bảo vệ dữ liệu; 

đồng thời khắc phục được tình trạng quy định vừa trùng lặp vừa phân tán trong nhiều 

văn bản chuyên ngành. Thứ hai, cần có một chiến lược quốc gia về dữ liệu nhằm xác 

lập thống nhất hành động ở cấp độ quốc gia. 
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Hệ thống khai thác dữ liệu sáng chế để phân tích xu hướng công nghệ 

 

Mô hình tổng thể hệ thống khai thác dữ liệu sáng chế và phi sáng chế do TS. Nguyễn 

Việt Anh và cộng sự phát triển. Ảnh: IOIT 

(Cục Sở hữu trí tuệ)  Không chỉ là công cụ hữu hiệu phục vụ hoạt động tra cứu 

thông tin về sở hữu trí tuệ, hệ thống khai thác dữ liệu sáng chế và phi sáng chế do 

TS. Nguyễn Việt Anh và cộng sự ở Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa 

học và công nghệ Việt Nam) phát triển còn có thể cung cấp những phân tích về xu 

hướng công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp hoặc các nhà quản lý lựa chọn hướng 

phát triển KH&CN phù hợp. 

Công cụ đem lại cái nhìn toàn cảnh về công nghệ  

Trong số các cơ sở dữ liệu KH&CN trên thế giới, cơ sở dữ liệu thông tin sáng chế 

chiếm một vị trí đặc biệt: đây là nơi chứa rất nhiều thông tin công nghệ, có thể giúp 

các doanh nghiệp nắm bắt được sản phẩm mới hoặc các công nghệ mà đối thủ cạnh 

tranh đang áp dụng. Thậm chí, nhiều quốc gia còn coi đây là một trong những căn cứ 

quan trọng để xây dựng bản đồ công nghệ và chiến lược phát triển KH&CN. Khi chiểu 

theo giá trị thị trường như những hàng hóa khác, bản thân dữ liệu và phân tích dữ liệu 

sáng chế cũng có thể sinh lời bởi việc truy xuất dữ liệu của các hệ thống nước ngoài sẽ 

mất với mức phí hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn USD mỗi năm. Theo dự 
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báo mới đây của tổ chức Fortune Business Insight, giá trị của thị trường phân tích 

thông tin sáng chế toàn cầu sẽ tăng lên gần 1,7 tỷ USD vào năm 2027. 

Trong khuôn khổ Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (Chương 

trình 68) do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) quản lý, TS. Nguyễn Việt Anh, Trưởng 

phòng Khoa học dữ liệu và ứng dụng và các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học dữ 

liệu ở Viện Công nghệ thông tin, (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đã được Chương 

trình 68 đặt hàng xây dựng “Hệ thống phân tích thực trạng, dự báo xu hướng phát triển 

công nghệ từ nguồn dữ liệu sáng chế và phi sáng chế” với mục tiêu có được một công 

cụ phân tích thông tin sáng chế như thế ở Việt Nam.  

Khi bắt tay vào nghiên cứu, anh đã rà soát lại thông tin về cơ sở dữ liệu sáng chế quốc 

tế và tìm hiểu thực trạng của Việt Nam. Anh nhận thấy, việc xây dựng các hệ thống 

phân tích dữ liệu sáng chế phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, 

Hàn Quốc, Đức, Pháp,... “Cách đây nhiều năm, Hàn Quốc đã đầu tư hơn 4 triệu USD 

để xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu sáng chế COMPAS, đồng thời có một viện 

nghiên cứu riêng nhằm vận hành hệ thống và một công ty hỗ trợ triển khai, thương mại 

hóa sáng chế”, TS. Nguyễn Việt Anh cho biết. Trước nhiều lợi ích mà một cơ sở dữ 

liệu hữu ích như thế mang lại, ngay cả doanh nghiệp tư nhân cũng tự phát triển các hệ 

thống riêng như công ty PatenPia (Hàn Quốc) với hệ thống PatentPia Golden 

Compass.  

Việc tham khảo các cơ sở dữ liệu đó đã giúp anh định hình được công việc là “cần xây 

dựng một hệ thống có tính thực tiễn cao, có thể áp dụng với nhiều đối tượng, nhà sáng 

chế có thể dùng để tìm kiếm, kiểm tra sơ bộ tính mới của sáng chế, nhà quản lý cũng 

có thể nắm được xu hướng phát triển công nghệ để phục vụ việc xây dựng chính sách 

KH&CN, doanh nghiệp cũng có thể dùng để tìm kiếm các công nghệ để phục vụ nhu 

cầu của mình hoặc đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh”. 

Phiên bản đầu tiên hệ thống khai thác dữ liệu  

Để đạt được mục tiêu này, bài toán đặt ra cho TS. Nguyễn Việt Anh và các cộng sự ở 

Viện Công nghệ thông tin là làm thế nào để thu thập dữ liệu sáng chế và xây dựng nền 

tảng khai thác các dữ liệu này. Cả hai yêu cầu này không hề đơn giản, nhất là việc 

phân tích dữ liệu sáng chế từ các cơ sở dữ liệu trên toàn thế giới. “Chúng tôi tìm đến 

một số cơ sở dữ liệu về sáng chế đáng tin cậy của thế giới để học hỏi cách làm của họ, 

tìm hiểu cách thức xử lý thông tin của họ trên cơ sở những thông tin miễn phí mà họ 

cho phép lấy mỗi tuần”, TS. Nguyễn Việt Anh cho biết một trong những vấn đề đầu 

tiên mà mình và nhóm nghiên cứu của mình cần giải quyết khi xây dựng dữ liệu. Để 

có thể giải quyết trọn vẹn vấn đề, nhóm nghiên cứu đã có „sáng kiến‟ xây dựng hẳn 

một công cụ phần mềm riêng chỉ để phân tích dữ liệu và nghiên cứu thêm về xử lý dữ 

liệu. “Công cụ này giúp chúng tôi tìm hiểu dữ liệu nhanh hơn, và có được dữ liệu được 

xử lý một cách tốt nhất, qua đó cho phép chúng tôi xử lý thông tin nhanh hơn”, anh 

giải thích. 

Cũng giống như phần lớn các cơ sở dữ liệu khác, công đoạn cốt lõi là chuẩn hóa dữ 

liệu, tạo ra một nền tảng đủ khả năng xử lý một lượng thông tin khổng lồ, giúp người 

dùng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tưởng chừng đây là điều 

thách thức song với TS. Nguyễn Việt Anh và các cộng sự, “vấn đề này cũng không 

quá phức tạp bởi chúng tôi cũng đã quen làm rồi. Mặt khác, đặc điểm của dữ liệu bằng 

sáng chế ở dạng bán cấu trúc với từng phần riêng như yêu cầu bảo hộ và chỉ phần mô 
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tả là phi cấu trúc. Về tổng thể, thông tin sáng chế chia thành nhiều trường thông tin, 

phần nhiều ở dạng có cấu trúc nên việc chuẩn hóa cũng thuận lợi”.  

Dựa trên những kinh nghiệm sẵn có và tham khảo các hệ thống quốc tế, nhóm nghiên 

cứu đã sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở MongoDB và kỹ thuật tìm 

kiếm Elastic Search. “Ưu điểm của cấu trúc này là rất linh hoạt, không hạn chế việc 

mở rộng dữ liệu, các dữ liệu được lưu trữ dưới dạng mở nên việc truy vấn thông tin sẽ 

diễn ra rất nhanh”, TS. Nguyễn Việt Anh cho biết. “Một điều thuận lợi là chúng tôi đi 

sau nên học hỏi được rất nhiều từ việc xây dựng các hệ thống khác trên thế giới như 

COMPAS của Hàn Quốc, IIP Patent DB của Nhật Bản,...”. 

Do đó, sau hai năm xây dựng, TS. Nguyễn Việt Anh và cộng sự đã phát triển thành 

công một phiên bản đầu tiên hệ thống khai thác dữ liệu sáng chế và phi sáng chế, lưu 

trữ gần 5 triệu tư liệu sáng chế và gần 100 triệu dữ liệu thư mục về bài báo khoa học 

(tài liệu phi sáng chế) từ nhiều nguồn trên thế giới. Người dùng có thể dễ dàng và 

nhanh chóng tra cứu theo hai cách: tìm kiếm cơ bản bằng cách gõ từ khóa hoặc tìm 

kiếm nâng cao theo các trường thông tin cụ thể như tên, tác giả, phân loại, ngày nộp 

bằng, ngày ưu tiên,...  

Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống này chứa hơn 30 biểu mẫu phân tích dữ liệu sáng 

chế, cho phép người truy cập có thể „lấy‟ được rất nhiều thông tin hữu ích như đánh 

giá sơ bộ điểm mới của sáng chế, xác định những chủ đơn sáng chế có số đơn nộp 

hàng đầu theo từng lĩnh vực, xác định những sáng chế quan trọng nhất trong một lĩnh 

vực,... “Rất nhiều đối tượng khác nhau đều có thể tận dụng khai thác được các tính 

năng này, chẳng hạn một người muốn nộp đơn bảo hộ sáng chế, muốn biết khả năng 

đơn này có được chấp nhận hay không, chỉ cần copy nội dung yêu cầu bảo hộ và tìm 

kiếm, hệ thống sẽ liệt kê những sáng chế gần giống nhất với tính liên quan giảm dần”. 

Dù cần thêm thời gian để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm thành phiên bản 

thương mại nhưng TS. Nguyễn Việt Anh đã mường tượng được “thói quen mới” của 

những người dùng tương lai. “Chẳng hạn, khi muốn tìm hiểu về một lĩnh vực công 

nghệ cụ thể, ai đó cũng có thể gõ từ khóa trong lĩnh vực đó. Ngay lập tức, hệ thống sẽ 

tự động tạo lập danh sách những công ty sở hữu nhiều sáng chế nhất, bao gồm cả 

những thông tin như công ty đấy ở đâu, bao nhiêu người, hoạt động trong những lĩnh 

vực gì, liên quan đến lĩnh vực chúng ta quan tâm thì công ty có bao nhiêu đơn hoặc 

bằng sáng chế được công bố trong khoảng thời gian nào”, TS. Nguyễn Việt Anh cho 

biết.  

Nhưng lợi ích của một cơ sở dữ liệu sáng chế thì không chỉ dừng lại ở việc truy xuất 

đơn giản như vậy. Nó có thể giúp từ cá nhân đến doanh nghiệp có thể tiết kiệm công 

sức và tiền bạc đầu tư vào công nghệ “vì không phải lúc nào doanh nghiệp Việt Nam 

cũng cần những công nghệ hiện đại nhất…”  đến việc hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và 

quản lý công nghệ. “Không phải sáng chế nào cũng có giá trị như nhau, có những cái 

mang tính dẫn dắt cả một xu hướng công nghệ, có sáng chế chỉ là cải tiến thôi, hệ 

thống có thể xây dựng cây trích dẫn sáng chế trong từng lĩnh vực công nghệ để chúng 

ta có thể lần về lịch sử phát triển của ngành đó, xuất phát từ sáng chế gì, dẫn đến các 

sáng chế khác như thế nào, hiện tại ra sao,...”, TS Nguyễn Việt Anh nói về những khía 

cạnh có thể khai thác ở hệ thống anh xây dựng. Anh giải thích, “Với nhà khoa học, khi 

viết bài báo phải nêu ra được tính mới của vấn đề bằng cách điểm qua những nghiên 

cứu khác, với những người có kinh nghiệm lâu năm rất dễ dàng, nhưng đối với người 
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mới vào nghề thì sẽ mất nhiều thời gian. Hệ thống của chúng tôi có thể hỗ trợ tra cứu 

công bố quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ, tương tự như tìm kiếm sáng chế”. 

Muốn tối ưu sản phẩm  

Với những tính năng nổi bật và thử nghiệm cho kết quả khả quan, nhưng những người 

tạo ra hệ thống khai thác dữ liệu sáng chế và phi sáng chế này còn cảm thấy chưa thực 

sự hài lòng với kết quả. TS. Nguyễn Việt Anh cho biết “Hiện nay chúng tôi đang tìm 

cách phân loại sáng chế gần gũi với phân loại hiểu biết tự nhiên của con người. Thông 

thường, sáng chế được phân loại theo Bảng phân loại sáng chế quốc tế (IPC) rất phức 

tạp, người dùng phải am hiểu về lĩnh vực mình muốn phân tích thì mới đưa ra từ khóa 

tìm kiếm chính xác được. Bây giờ chúng tôi muốn áp dụng công nghệ học sâu trong 

xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phát triển hệ thống phân loại riêng, làm sao khi người dùng 

đưa ra yêu cầu chung chung như „bức tranh phát triển ngành AI‟ là hệ thống có thể 

hiểu được”. 

Đây là một bài toán phức tạp mà các quốc gia phát triển trên thế giới vẫn đang đi tìm 

lời giải. “Điều khó nhất là dữ liệu rất nhập nhằng, dễ bị lẫn sang lĩnh vực khác, chẳng 

hạn trong lĩnh vực AI có từ khóa hệ thống thông minh, nhưng nếu tìm kiếm mở rộng 

mỗi từ „hệ thống‟, kết quả trả về có thể bị lẫn sang các sáng chế khác, chẳng hạn hệ 

thống thủy lợi,... Dù khó nhưng đây là hướng nghiên cứu rất hay, nếu làm được thì 

chúng ta có thể nhìn toàn cảnh về các lĩnh vực công nghệ”, TS. Nguyễn Việt Anh giải 

thích.  
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Các nhà nghiên cứu Israel phát triển chủng cà chua để ức chế các bệnh thoái hóa 

 

 Các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển một chủng cà chua mới có thể chống lại 

các bệnh thoái hóa nghiêm trọng, Đại học Do Thái Jerusalem (HU) vừa cho biết. 

Giống cây trồng mới này rất giàu một chất gọi là zeaxanthin, có thể ức chế nhiều bệnh 

thoái hóa thông qua việc bảo vệ các thụ thể ánh sáng ở võng mạc khỏi bị hư hại do ánh 

sáng xanh mạnh. 

Zeaxanthin là một chất màu tự nhiên (sắc tố) màu vàng giúp thực vật trong quá trình 

quang hợp và có thể được tìm thấy chủ yếu trong ngô, ớt cam, bí ngô và trái cây có 

múi, và ở nồng độ rất thấp trong dưa, xoài, mơ và đào. 

Các nhà nghiên cứu cho biết bổ sung zeaxanthin vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp 

giảm tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa, đặc biệt là thoái hóa điểm vàng (AMD) gây mù lòa ở 

người lớn. 

Sự phát triển của cà chua mới được thực hiện bằng phương pháp canh tác cổ điển, sử 

dụng các giống lai của các chủng khác nhau, dẫn đến một chủng cà chua mới có 

zeaxanthin chiếm hơn một nửa số sắc tố trong đó. Cà chua mới có zeaxanthin nhiều 

hơn bảy lần so với ngô, đây là nguồn chính của chất này trong chế độ ăn uống ngày 

nay. 

"Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là mức zeaxanthin cao nhất đạt được trong bất kỳ 

cây trồng nông nghiệp lớn nào trên thế giới", các nhà nghiên cứu lưu ý. Họ đặt tên cho 

chủng mới là "X Phantomato", một sự kết hợp của "xanthophyll" (nhóm các chất 

zeaxanthin) và "cà chua". 

P.A.T (NASATI), theo SCMP, 
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Phương pháp mới có thể biến đổi lá lách thành cơ quan có chức năng giống gan ở 

chuột 

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu liên kết với một số tổ chức ở Trung Quốc đã phát 

triển được một phương pháp tiến triển lá lách chuột thành cơ quan hoạt động giống 

như gan - một phương pháp thay thế cấy ghép tiềm năng. Trong bài báo được công 

bố trên tạp chí Science Advances, nhóm nghiên cứu đã mô tả chi tiết kỹ thuật này và 

cách thức hoạt động ổn định của cơ quan này ở chuột thử nghiệm. 

Bệnh gan đã trở thành căn bệnh phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới đến nỗi những 

người cần ghép tạng thường sẽ tử vong trước khi nhận được nguồn tạng hiến tặng. 

Chính vì vậy, các nhà khoa học trong lĩnh vực y tế luôn cố gắng tìm kiếm các lựa chọn 

khác để điều trị các bệnh về gan hoặc thay thế hoàn toàn nội tạng bằng một thứ khác. 

Trong nghiên cứu mới này, họ đã tìm thấy một cái gì đó khác là lá lách. 

Lá lách là một cơ quan nằm trong ổ bụng ở góc phần tư phía trên bên trái, có vai trò 

sản xuất và loại bỏ các tế bào máu, và do đó được coi là một phần của hệ thống miễn 

dịch. Nhưng vai trò của nó bị hạn chế, đó là lý do tại sao con người vẫn có thể sống 

khi lá lách bị tổn thương, hoặc khi lá lách bị cắt bỏ. Trong nỗ lực mới này, các nhà 

nghiên cứu đã phát triển một phương pháp có thể biến đổi lá lách ở chuột thử nghiệm 

để cho phép nó có thể thực hiện hầu hết các chức năng giống như của gan. 

Việc đầu tiên là phẫu thuật di chuyển lá lách của mỗi con chuột thử nghiệm đến vị trí 

ngay dưới da để nhóm nghiên cứu dễ dàng tiếp cận hơn. Tiếp theo, họ tiêm vào lá lách 

một tác nhân sinh học buộc cơ quan này trở nên to hơn và cứng hơn, cho phép nó hoạt 

động như một nền tảng để phát triển tế bào mới. Khi cấu trúc này đã được đặt vào 

chuột, các nhà nghiên cứu đã cấy tế bào gan vào các cấu trúc mới được tạo ra này. Mỗi 

con chuột khác nhau nhận được các tế bào gan từ mỗi nguồn hiến khác nhau, một số 

con nhận được tế bào gan của chính chúng, một số chuột khác nhận được tế bào gan 

của những con chuột khác và một số con nhận được tế bào gan người. Các nhà nghiên 

cứu sau đó để các tế bào này phát triển ở chuột trong 8 tuần. Vào thời điểm đó, xét 

nghiệm cho thấy tất cả các lá lách trước đó đã biến đổi thành cơ quan giống như gan. 

Các nhà nghiên cứu sau đó đã loại bỏ 90% phần gan ở mỗi con chuột để xem chúng sẽ 

phát triển hoạt động như thế nào. Họ phát hiện ra rằng tất cả những con chuột có cơ 
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quan lá lách sống sót được trong vòng 48 giờ - chuột thử nghiệm có gan bị giảm và 

không có lá lách biến đổi đều bị chết. 

Các nhà nghiên cứu cho biết, cần nhiều thử nghiệm hơn trước khi kỹ thuật có thể được 

thử nghiệm ở người, tuy nhiên, họ cho rằng lựa chọn này rất nhiều hứa hẹn trong 

tương lai. 

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

mice.html, 
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Làm loãng huyết tương để trẻ hóa mô, đẩy lùi lão hóa ở chuột 

 

Năm 2005, các nhà nghiên cứu Trường Đại học California, Berkeley đã tạo ra một 

cặp ghép đôi dính liền chuột già và chuột non, cùng chia sẻ mạch máu và các cơ 

quan. Điều này có thể làm trẻ hóa mô và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa ở chuột già. 

Phát hiện này đã khơi mào một loạt các nghiên cứu về việc liệu máu của một con vật 

còn non rất có thể chứa protein hoặc phân tử đặc biệt nào đó có thể đóng vai trò là 

"suối nguồn của tuổi trẻ" cho chuột và người hay không. 

Nghiên cứu mới đây của nhóm nghiên cứu cũng cho thấy các hiệu ứng đảo ngược tuổi 

tác tương tự có thể đạt được bằng cách đơn giản là làm loãng huyết tương của những 

con chuột già. Công trình nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Aging. 

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc thay thế một nửa 

huyết tương của chuột già bằng hỗn hợp nước muối (saline) và albumin - trong đó 

albumin chỉ đơn giản là thay thế protein bị mất đi khi huyết tương ban đầu bị loại bỏ - 

có tác dụng làm trẻ hóa não, gan và cơ bắp tượng tự hoặc mạnh hơn so với việc ghép 

cặp với chuột non hoặc trao đổi máu của chuột non. Thực hiện quy trình tương tự trên 

chuột non không cho thấy các ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe của chúng. 

Phát hiện này làm thay đổi mô hình trẻ hóa từ máu của con vật non và hướng tới việc 

loại bỏ các yếu tố và các thành phần có khả năng gây hại trong máu người có tuổi. 

Irina Conboy, giáo sư nghiên cứu sinh học tại UC Berkeley, cho biết: Ở người, thành 

phần của huyết tương có thể được thay đổi trong một quy trình lâm sàng gọi là thay 

thế huyết tương trị liệu, hay plasmapheresis, đã được FDA chấp thuận để điều trị nhiều 

loại bệnh tự miễn ở Hoa Kỳ. 

Nhóm nghiên cứu hiện đang hoàn thiện các thử nghiệm lâm sàng để xác định xem liệu 

phương pháp thay thế huyết tương này có thể sử dụng để cải thiện sức khỏe tổng thể 

của người già và điều trị các bệnh liên quan đến tuổi tác bao gồm tổn thất cơ bắp, thoái 

hóa thần kinh, tiểu đường tuýp 2 và điều hòa miễn dịch . 

Dobri Kiprov, giám đốc y tế của Apheresis Care Group, đồng tác giả của bài báo cho 

biết: “Tôi hy vọng kết quả của chúng tôi mở ra cơ hội nghiên cứu sâu hơn về việc sử 

dụng phương pháp thay thế huyết tương không chỉ cho lão hóa mà còn cho cả điều 

hòa miễn dịch”. 
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P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-06-diluting-blood-plasma-

rejuvenates-tissue.html,  
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Nghiên cứu tín hiệu điện sinh học trong ung thư vú di căn 

 

Di căn chiếm khoảng 90% tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ung thư vú. Trong vài thập kỷ 

qua, đã có những tiến bộ đáng kể trong việc tìm hiểu cơ chế di truyền, phân tử và 

tín hiệu làm cơ sở cho việc di chuyển tế bào ung thư. Các nhà sinh học từ Phòng thí 

nghiệm quốc gia Lawrence Livermore (LLNL) đã tìm thấy một cơ chế khác ảnh 

hưởng đến việc duy trì và mở rộng các tế bào ác tính: tín hiệu điện sinh học trong 

môi trường vi mô khối u. 

Tất cả các tế bào có thể tạo ra tín hiệu điện sinh học thông qua màng plasma của 

chúng, và do đó tồn tại tự nhiên trong cơ thể chúng ta. Sự phát triển ung thư cản trở 

môi trường ion, màng và biểu mô, dẫn đến những thay đổi điện nhỏ trong môi trường 

vi mô khối u. Điện trường (EF) có tác động đáng kể đến việc di chuyển tế bào ung thư, 

nhưng vai trò của chúng như là một yếu tố điều chỉnh sự tiến triển của ung thư và di 

căn chưa được hiểu rõ. 

Mặc dù đã thực hiện các công nghệ phát hiện tiên tiến, tỷ lệ ung thư vú di căn ở chẩn 

đoán ban đầu vẫn bị trì trệ ở Hoa Kỳ kể từ năm 1975. Nhóm nghiên cứu tại đại học 

California đã sử dụng các hệ thống thăm dò độc đáo để mô tả đặc tính điện của các tế 

bào ung thư và cách chúng di chuyển dưới điện trường. Các nghiên cứu trước đây cho 

thấy đặc điểm điện sinh học của mô ung thư khác với mô bình thường và có thể thay 

đổi trong quá trình phát triển ung thư. Nhà sinh vật học Gaby Loots, cho biết: "Dữ liệu 

của chúng tôi góp phần cải thiện sự hiểu biết về di căn ung thư vú, cung cấp bằng 

chứng mới hỗ trợ cơ chế điện góp phần vào hiện tượng này". 

Trong nghiên cứu, các khối u dưới da được thiết lập từ dòng tế bào ung thư vú bộ ba 

âm tính (4T1) và dòng điện; khu vực tiềm năng nơi khối u có thể phát triển được đo 

bằng cách sử dụng đầu dò rung và vi điện cực thủy tinh. Dòng điện bên ngoài và bên 

trong ổn định có thể được phát hiện tại các vị trí khác nhau trên bề mặt khối u và 

cường độ của dòng điện trên bề mặt khối u tương quan mạnh với trọng lượng khối u. 

Các phép đo tiềm năng cũng cho thấy tiềm năng điện trong khối u không đồng nhất. Di 

chuyển tế bào ung thư sau đó đã được khảo sát với sự hiện diện của điện trường trong 

ống nghiệm. Các tế bào 4T1 của cha mẹ và các dòng phụ di căn trong sự cô lập cho 

thấy sự di chuyển ngẫu nhiên trong điện trường có sức mạnh sinh lý học, trong khi các 

tế bào trong lớp đơn di chuyển tập thể đến cực dương. 
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Do sự khác biệt trong quá trình trao đổi chất và sự phân tách các ion, các tính chất điện 

cục bộ đã thay đổi và tạo ra các điện trường dòng điện trực tiếp nhỏ một cách tự nhiên 

trong các mô sống. Nó đã được chứng minh có liên quan chặt chẽ với sự phát triển ung 

thư và các quá trình sinh học khác, chẳng hạn như chữa lành vết thương. Ví dụ, dòng 

điện/ trường tại vết thương có thể đo lường được và tồn tại từ vài giờ đến vài tuần. 

Tương tự như vậy, sự phát triển của ung thư cản trở các ion, màng và màng tế bào cục 

bộ (mô màng bao gồm một hoặc nhiều lớp tế bào hình thành lớp phủ của hầu hết các 

bề mặt bên trong và bên ngoài của cơ thể và các cơ quan của nó), do đó tạo ra điện 

trường cục bộ. 

Kết quả của nhóm nghiên cứu tiết lộ rằng khối u đã tạo ra điện trường ở bề mặt khối u 

và điện trường khối u tăng theo kích thước của khối u. Nhà nghiên cứu Min Zhao cho 

biết: "Người ta đưa ra giả thuyết rằng đo điện thế ở bề mặt da tăng trưởng mới có khả 

năng cung cấp chỉ số đáng tin cậy để chẩn đoán ung thư vú và có thể giúp phân biệt 

giữa tăng trưởng ác tính và lành tính". 

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-06-bioelectric-breast-

cancer-metastasis.html,  
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Các nhà nghiên cứu Israel phát triển da điện tử nhân tạo tự phục hồi 

 

Các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển da điện tử nhân tạo có khả năng tự chữa 

lành, Viện Công nghệ (Technion) miền bắc Israel cho biết. 

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Advanced Materials, có một số thuộc 

tính và khả năng, bao gồm cảm biến chọn lọc, chống nước, tự giám sát và tự phục hồi. 

Nó chứa một hệ thống cảm giác bao gồm các vật liệu nano, chọn lọc và đồng thời theo 

dõi các biến môi trường khác nhau như áp suất, nhiệt độ và độ axit. 

Hệ thống tự phục hồi của da, lấy cảm hứng từ quá trình chữa lành da, bao gồm các 

thành phần giống như tế bào thần kinh, theo dõi thiệt hại cho các bộ phận điện tử và 

các thành phần khác giúp đẩy nhanh quá trình tự phục hồi. 

Cơ chế này cho phép các hệ thống điện tử thông minh tự giám sát các hoạt động của 

chúng và sửa chữa các sự cố chức năng do hư hỏng cơ học. 

Sự phát triển của da dựa trên một loại polymer chống thấm mềm đàn hồi cải tiến, cũng 

được phát minh bởi nhóm Technion và được công bố trên tạp chí Advanced Functional 

Materials. 

Polyme này có thể kéo dài tới 1.100% chiều dài ban đầu của nó mà không bị rách và 

cũng có thể tự chữa lành trong các trường hợp trầy xước, cắt hoặc xoắn và ngay cả khi 

ngâm trong nước máy, nước biển và nước với mức độ axit khác nhau. 

Nó cũng có thể tự chữa lành khi chìm trong nước, ngăn dòng điện chảy vào nước. Do 

đó, polymer có tiềm năng rất lớn để sử dụng trong các thiết bị điện tử mềm, năng 

động, tiếp xúc với nước. 

Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng polymer mới để phát triển các cảm biến tiên tiến có 

thể theo dõi nhiệt độ, áp suất và độ axit và có khả năng có lợi cho một loạt các ứng 

dụng trong lĩnh vực robot, chân tay giả và thiết bị đeo được. 

P.A.T (NASATI), theo SCMP, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu polyme xốp-cấu trúc nano, trong xử lý 

nước thải chứa kim loại nặng và các dung môi hữu cơ 

 

Những năm gần đây có nhiều công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới tập 

trung vào lĩnh vực nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme chức năng như: polyme y 

sinh; polyme phân hủy sinh học; polyme bền nhiệt, polyme áp điện, polyme hấp 

phụ xốp cấu trúc mao quản nano… Trong đó hướng nghiên cứu, chế tạo và ứng 

dụng vật liệu polyme xốp cấu trúc mao quản naono ứng dụng trong xử lý nước 

thải chứa kim loại nặng và các loại dung môi hữu cơ độc hại cũng đang rất được 

quan tâm, xuất phát từ ba lý do sau đây: do yêu cầu phát triển khoa học công 

nghệ, do nhu cầu ứng dụng và vấn đề bảo vệ môi trường. 

Vì thế, từ năm 2016-2018, nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội do TS. Mai Văn Tiến dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu tổng 

hợp và ứng dụng vật liệu polyme xốp-cấu trúc nano, trong xử lý nước thải chứa kim 

loại nặng và các dung môi hữu cơ”. 

Đề tài đã thu được các kết quả sau: 

- Nghiên cứu lựa chọn và xây dựng được quy trình tổng hợp và biến tính vật liệu 

polyme xốp cấu trúc mao quản nano trên cơ sở copoly(divinylbenzen-styren) và tổng 

hợp thành công vật liệu copolyme xốp, cấu trúc mao quản nano đồng thời biến tính 

thành công vật liệu copolyme xốp. 
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- Phân tích xác định đặc trưng cấu trúc, tính chất của vật liệu copolyme xốp và vật liệu 

copolyme xốp biến tính bằng các phương pháp theo tiêu chuẩn TCVN, ISO và các 

phương pháp phân tích phổ hồng ngoại IR, chụp SEM, phân tích nhiệt TGA, BET.. 

- Thử nghiệm đánh giá khả năng hấp phụ xử lý của vật liệu copolyme xốp đối với 

Toluen, Phenol và Propanol và vật liệu copolyme xốp biến tính đối với các ion Pb
2+

, 

Cr
3+

, Cu
2+

, Hg
2+

 và Zn
2+

. 

- Thiết kế xây dựng và thử nghiệm mô hình ứng dụng 

- Thử nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý của mô hình đối với các loại mẫu nước thải thực 

tế. 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở và mở ra triển vọng cho việc triển khai đưa sản phẩm và 

kỹ thuật mới vào ứng dụng trong lĩnh vực môi trường, cụ thể là vấn đề xử lý nước thải 

ô nhiễm kim loại nặng và các loại dung môi hữu cơ độc hại. Thành công của đề tài góp 

phần phát triển thêm cho lĩnh vực công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, đem lại giá trị 

kinh tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp và đặc biệt là cải thiện và nâng cao chất lượng 

môi trường sống cho cộng đồng 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15650) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 
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Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của rễ cây ba bét lùn 

(Mallotus nanus airy shaw), theo hướng làm thuốc điều trị một số bệnh da liễu 

 

Chi Ba bét (Mallotus) gồm khoảng 150 loài, phân bố tại các khu vực từ Ấn Độ, 

Sri Lanka đến Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam và khắp vùng Malesian. Các 

loài Mallotus là các cây thuốc quý, chứa nhiều hoạt tính đáng quan tâm. Mallotus 

được sử dụng như những cây thuốc trong y học cổ truyền Việt Nam và các nước 

Đông Nam Á để điều trị các bệnh khác nhau như nhiễm trùng, rối loạn tiêu hóa, 

bệnh gan, bệnh ngoài da, sốt, sốt rét và một loạt các biểu hiện khác. 

Rễ cây Ba bét lùn đang được sử dụng rộng rãi trong các tộc người bản địa mà chưa 

được chứng minh tác dụng một cách khoa học. Bốn cơ chế bệnh sinh của trứng cá: 

tăng tiết chất bã do tăng nồng độ androgel; sừng hóa cổ nang lông tuyến bã; vi khuẩn P 

acnes và viêm. Từ năm 2014 đến 2016, ThS. Phan Thị Hoa cùng các cộng sự tại Học 

viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thành phần 

hóa học và một số tác dụng sinh học của rễ cây ba bét lùn (Mallotus nanus airy 

shaw), theo hướng làm thuốc điều trị một số bệnh da liễu”. 

Một số kết quả nghiên cứu của đề tài: 

1. Chiết xuất và phân lập, xác định cấu trúc hoá học của một số chất có trong rễ cây Ba 

bét lùn 

- Đã sử dụng phương pháp chiết bằng Soxhlet với dung môi Ethanol 80% để chiết các 

hoạt chất có trong rễ cây Ba bét lùn (Mallotus nanus) sau đó chiết với dung môi có độ 

phân cực tăng dần là n-hexan (MNH), etyl axetat (MNE) và etanol-nước tạo ra cặn để 

phân lập và thử tác dụng sinh học. 

- Bằng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng, xác định cấu 

trúc hoá học 5 hợp chất đã phân lập là: acid palmitic (MNH3), stigmast-4-en-3-on 

(MNH4), β-sitosterol (MNH5), mallonanoside A (HNE1), daucosterol (HNE2) 

2. Độc tính cấp, kích ứng da, kích ứng mắt và độc tính bán trường diễn. 
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- Về độc tính cấp: Phạm vi an toàn của cặn tổng, ethyl acetat, n-hexan từ cây Ba bét 

lùn đạt yêu cầu, liều tác dụng < 1/100 LD50. Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế 

giới về thuốc có nguồn gốc dược liệu với chỉ số TI > 100, đây là dược liệu ít có độc 

tính cấp. 

- Về khả năng gây kích ứng da: Đây là lần đầu tiên rễ cây Ba bét lùn (Mallotus nanus 

Airy Shaw) được nghiên cứu, về thành phần hoá học và tác dụng sinh học trên invivo 

và invitro và cũng là lần đầu tiên nuôi cấy, vi khuẩn P.acnes (từ chủng chuẩn và chủng 

phân lập trên bệnh nhân trứng cá) được phân lập để thử tác dụng các phân đoạn chiết. 

Kết quả nghiên cứu có thể tạo ra một chế phẩm mới có khả năng chống viêm, tiêu 

sừng, kháng P.acnes có nguồn gốc từ thực vật. 

3. Tác dụng kháng khuẩn và tác dụng điều trị của cặn chiết tổng BBL trên động vật thí 

nghiệm. 

MIC của cặn chiết ethyl acetat (MNE) với P.acnes ATCC là 22,07 mg/ml. MIC của 

dịch chiết n- hexan (MNH) với P.acnes ATCC là 6,348 mg/ml. 

MIC của dịch chiết toàn phần (MNT) với P.acnes ATCC là 8,8 mg/ml. MIC của chất 

sạch Mallonanocid A (MN1) với P.acnes ATCC là 158,48 µg/ml. 

MIC của dịch chiết MNH với P.acnes từ bệnh nhân là 200µg/ml. Cặn chiết tổng nồng 

độ 10% và 20% pha trong cồn 200 có tác dụng mạnh với vi khuẩn P.acnes nuôi cấy từ 

bệnh nhân và chủng chuẩn. 

Trên vành tai chuột, đáp ứng viêm do vi khuẩn P. acnes biểu hiện sưng, tăng độ dày và 

trên hình ảnh kính hiển vi có hiện tượng viêm điển hình. 

- Dịch chiết nước 20% và dịch chiết cồn 10% Có tác dụng chống viêm tốt đối với tác 

nhân gây viêm là vi khuẩn P.acnes, giảm thời gian, biểu hiện viêm sưng do P.acnes 

gây ra. So với nhóm bôi tetracyclin tai chuột chở về bình thường sau 16 ngày trong khi 

bôi BBL dịch chiết nước 20% tai chuột trở về bình thường sau 18 ngày và bôi BBL 

dịch chiết cồn 10% tai chuột trở về bình thường sau 22 ngày. 

- Mô hình này là cơ sở để đánh giá tác dụng điều trị bệnh trứng cá của rễ cây Ba bét 

lùn trên người. 

- Ba bét lùn dịch chiết nước 20% và 40% và dịch chiết cồn 10% có tác dụng làm giảm 

tình trạng viêm kiểu trứng cá trên tai chuột cống trắng gây ra bởi vi khuẩn P.acnes 

- Dịch chiết Ba bét lùn dạng cặn tổng và ethyl acetat đều cho kết quả nang lông, tuyến 

bã trở về bình thường sau 2 tuần, kết quả này tương đương với Locacid 0,05% và Oxy-

5 - Về cơ chế bệnh sinh của bệnh trứng cá cao chiết tổng 10% có tác dụng tốt trên thí 

nghiệm ức chế NO làm mất sừng hóa nang lông tuyến bã trên mô hình 170 tai thỏ, có 

tác dụng chống viêm trên tai chuột và tác dụng diệt vi khuẩn P.acnes ở chủng chuẩn và 

2 chủng phân lập từ bệnh nhân. Vì vậy kết luận cao tổng có tác dụng tốt nhất trong 

điều trị trứng cá 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15645) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 

 

 


