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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Sản xuất chế phẩm giàu glutathione: Nắm bắt nhu cầu thị trường 

 

Đoàn công tác Bộ Công Thương tham quan xưởng sản xuất Công ty Cổ phần Phát 

triển thực phẩm quốc tế 

(NASATI) Với sự hỗ trợ của Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong 

lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020, Công ty Cổ phần Phát triển thực 

phẩm quốc tế (Bắc Giang) đã thực hiện Dự án “Sản xuất thử nghiệm chế phẩm 

glutathione và thực phẩm chức năng giàu glutathione từ nấm men”.   

Hướng đi đúng 

Báo cáo với Đoàn công tác kiểm tra định kỳ các nhiệm vụ khoa học - công nghệ thuộc 

Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến 

đến năm 2020, do Bộ Công Thương thành lập, thạc sĩ Cao Anh Tài - Chủ nhiệm Dự án 

"Sản xuất thử nghiệm chế phẩm glutathione và thực phẩm chức năng giàu glutathione 

từ nấm men" - cho biết, trong quá trình sản xuất, kinh doanh, chúng tôi nhận thấy nhu 

cầu thị trường về các thực phẩm chức năng tăng lên rất nhanh, nhất là thực phẩm chức 

năng giàu glutathione.  

Glutathione đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch thông qua sự sản xuất 

các tế bào bạch cầu, một trong những tác nhân chống virut mạnh nhất được biết đến 

hiện nay. Glutathione có ảnh hưởng đặc biệt trong quá trình hoạt động của các tế bào 

lympho (tế bào bạch huyết) với chức năng bảo vệ và kích thích sự hoạt động của các tế 

bào bạch huyết. Khi tuổi càng cao thì hàm lượng glutathione trong cơ thể càng giảm đi 

(giảm 27% từ tuổi 40 trở đi) dẫn đến hiện tượng thiếu hụt glutathione.  

Trên thế giới, các nước có nền công nghiệp vi sinh phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Đài 

Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc... hầu như không bỏ qua lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất 

glutathione từ nấm men. Các sản phẩm chứa glutathione được sử dụng rộng rãi trong 

dược phẩm như thuốc chống lão hóa và chất bổ sung trong chế biến thực phẩm, hay 

trong công nghiệp mỹ phẩm.  
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"Trong khi đó, ở Việt Nam, chưa có doanh nghiệp nào sản xuất chế phẩm glutathione, 

do vậy phải nhập hoàn toàn từ nước ngoài để sản xuất viên nang có thành phần 

glutathione" - thạc sĩ Cao Anh Tài cho hay, đồng thời khẳng định, việc đầu tư vào sản 

xuất các chế phẩm glutathione và thực phẩm chức năng giàu glutathione là hướng đi 

đúng đắn trong thời gian tới của công ty. Sản phẩm tạo ra từ dự án sẽ thỏa mãn nhu 

cầu đang tăng lên về thực phẩm chức năng của thị trường trong nước.  

Kiểm soát chặt chẽ quy trình  

Mục tiêu của dự án là hoàn thiện quy trình công nghệ, thiết bị sản xuất chế phẩm, thực 

phẩm chức năng giàu glutathione từ nấm men quy mô công nghiệp và ứng dụng sinh 

khối nấm men giàu glutathione, chế phẩm glutathione trong sản xuất thực phẩm chức 

năng. 

Để triển khai được công nghệ này, Công ty Cổ phần Phát triển thực phẩm quốc tế đã 

có một số thiết bị như: Thiết bị lên men, hệ thống trích ly và cô đặc, ly tâm, sấy phun, 

thiết bị lọc… và tiếp tục đầu tư các thiết bị mới như thiết bị lên men 2 vỏ có cánh 

khuấy. Đây là các thiết bị phổ biến, nên quá trình đầu tư nhanh, chủ động, đáp ứng 

được tiến độ đề ra. 

Theo thạc sĩ Cao Anh Tài, với dự án này, chế phẩm glutathione và thực phẩm chức 

năng giàu glutathione đều được sản xuất trong nước với quy trình công nghệ được 

kiểm soát chặt chẽ, từ khâu nguyên liệu, đến sản xuất, thành phẩm, đảm bảo chất 

lượng sản phẩm cao và ổn định, đồng thời giá thành rẻ hơn nhiều so với giá đang nhập 

hiện nay. Bên cạnh đó, dự án góp phần phát triển năng lực của ngành chế biến thực 

phẩm trong nước và tận dụng nguồn nguyên liệu phong phú tại địa phương. Với quy 

trình công nghệ được hoàn thiện, dự án sẽ triển khai sản xuất ở quy mô công nghiệp, 

tạo thêm việc làm cho người lao động.  

"Trong dự án này, các chế phẩm glutathione có lợi thế không phải cạnh tranh với các 

mặt hàng trong nước vì chưa có doanh nghiệp nào sản xuất được chế phẩm này. Đối 

với sản phẩm nhập ngoại, chế phẩm glutathione có lợi thế cạnh tranh được về giá" - 

thạc sĩ Cao Anh Tài khẳng định. 
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Cây sắn: Cần sự đối xử công bằng 

 
Nông dân huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, nơi có 4.000 ha trồng sắn, thu 

hoạch sắn với năng suất từ 20 đến 25 tấn/ha. Nguồn: danviet.vn 

(Tạp chí Tia sáng) Không còn là thứ củ cứu đói mùa giáp hạt, cách đây gần 10 năm, 

sắn từng đường hoàng bước vào câu lạc bộ “cây trồng tỷ đô” của Việt Nam. Tuy 

nhiên, sự đầu tư còn khiêm tốn khiến cây sắn Việt Nam đang thiếu cơ hội quý để có 

thể vượt qua thân phận “chiếu dưới” thành cây “đổi đời”. 

Ngoại trừ số ít người làm nghiên cứu chuyên sâu, không nhiều người ở Việt Nam biết 

đến sắn (hay còn gọi là khoai mì), một loại cây lương thực có nguồn gốc từ Nam Mỹ, 

không phải là cây trồng bản địa. Thậm chí dù được du nhập vào Việt Nam qua ngả 

Trung Quốc vào cuối thế kỷ 19 nhưng đến nay, tên gọi sắn tàu (ám chỉ nguồn gốc nhập 

từ Trung Quốc) đã phai nhạt dần trong ký ức mọi người. Thay vào đó, cây sắn “chết 

danh” với cái nhìn về một loại cây trồng của người nghèo như câu dân ca “Đói thì ăn 

sắn ăn khoai, Đừng thấy lúa trổ tháng hai mà mừng”. 

Tuy nhiên, công bố mới của các nhà nghiên cứu Viện Di truyền nông nghiệp, Viện 

Nông nghiệp Việt Nam (Bộ NN&PTNT)… và các đồng nghiệp quốc tế “Cassava 

breeding and agronomy in Asia: 50 years of history and future directions” mới xuất 

bản trên Breeding Science Preview, một tạp chí thuộc nhóm Q1 của Hội Giống cây 

trồng Nhật Bản, đã cho chúng ta một góc nhìn khác về cây sắn
1
. “Từ một cây không là 

gì trở thành cây đóng góp cả tỷ đô la, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người, sắn 

thực sự là một loại cây phát triển rất thành công ở Việt Nam nhưng đáng buồn là đến 

nay, nó vẫn không được đối xử một cách công bằng. Kinh phí đầu tư cho nó hết sức 

thiếu thốn, không những thiếu cho việc mở rộng diện tích trồng mà cả đầu tư vào 

nghiên cứu cũng thiếu”, giáo sư Lê Huy Hàm, nguyên Viện trưởng Viện Di truyền 

nông nghiệp và là một trong những đồng tác giả công trình, nhận xét về vị trí của cây 

sắn qua lịch sử 50 năm tồn tại một cách bền bỉ của nó bên cạnh những loại cây lương 

thực khác.     

Thân phận "chiếu dưới" 

Có lẽ, không ai ở Việt Nam xa lạ với cây sắn. Giáo sư Lê Huy Hàm cho biết “Ngày 

xưa, các cụ lấy sắn cắm làm rào giậu, sau để đấy vài năm moi lên là có củ. Nó dễ như 
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thế, cắm xuống không chăm sóc mà vẫn có ăn, không cây nào được như nó cả. Năm 

nay được giá thì thu hoạch ngay, nếu không được giá thì cứ để nguyên đấy, sang năm 

đào lên vẫn không hỏng”. Đặc tính dễ thích nghi riêng có khiến loại cây trồng của 

người nghèo này được người nông dân tận dụng cả những diện tích rất nhỏ, trồng phổ 

biến ở trên nhiều vùng khác nhau, từ trung du miền núi, cao nguyên đến đồng bằng. 

Tuy vậy, trước những năm 1990, sắn không được coi là một loại cây lương thực có giá 

trị kinh tế cao bởi chủ yếu củ sắn sau khi được đào lên đều trải qua công đoạn chế biến 

rất đơn giản thành sắn luộc hoặc bột sắn, nguyên liệu làm một số loại bánh trái truyền 

thống. “Với giống „sắn tàu‟, „sắn nếp‟ sẵn có, năng suất của sắn chỉ ở mức 5 đến 7 tấn 

củ/ha. Lúc đó chúng ta chưa có công nghệ chế biến nên sắn củ chưa biến thành sản 

phẩm đáng giá gì cả, chủ yếu phơi khô và ăn tươi”, giáo sư Lê Huy Hàm giải thích vì 

sao vào giai đoạn đó, sắn mới chỉ là loại cây „bên lề‟ danh sách cây lương thực quan 

trọng. 

 
Tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ (Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam) đang xem xét các cây 

sắn trong phòng thí nghiệm. Nguồn: nongnghiep.vn 

Thân phận của cây sắn chỉ bắt đầu thay đổi vào đầu những năm 1990 với sự nhập cuộc 

của Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT) - một thành viên thuộc Nhóm tư 

vấn về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR). CIAT đã phối hợp với nhiều đơn vị 

nghiên cứu của Việt Nam nhập một số giống sắn mới có năng suất cao hơn vào Việt 

Nam. “Sự phát triển của các giống mới đã đưa năng suất trung bình của cả nước lên tới 

khoảng 19 tấn/ha/năm, trong đó ở các tỉnh miền Nam như Tây Ninh chẳng hạn, năng 

suất còn lên tới hơn 30 tấn/ha/năm. So với trước thì tình hình đã khác hẳn, việc trồng 

sắn trở nên có hiệu quả kinh tế hơn”, ông nói. Đây là lý do để diện tích trồng sắn của 

Việt Nam đã tăng lên: trên toàn quốc có 270 địa điểm thuộc 43 tỉnh thành trồng sắn 

với 128 giống khác nhau. 

Trong cuộc trò chuyện, nhiều lần ông Lê Huy Hàm nhắc đến giai đoạn hoàng kim của 

cây sắn vào những năm 2000 – 2010. Nhờ những đột biến về sản lượng thu hoạch và 

sự phát triển của các công nghệ chế biến mới ở Việt Nam, tinh bột sắn trở thành 

nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành như công nghiệp thực phẩm (mì chính, bánh 

kẹo…), công nghiệp giấy (nguyên liệu tạo chất bao phủ bề mặt, giấy không tro, tã 

giấy…), công nghiệp khai khoáng (tuyển nổi quặng, dung dịch nhũ tương khoan dầu), 
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công nghiệp hóa mỹ phẩm (đồ trang điểm, phụ gia xà phòng, kem dưỡng da, tá 

dược…), công nghiệp xây dựng (chất kết dính nhiều loại vật liệu, phụ gia sơn…), công 

nghiệp dệt (hồ sợi, in màu…)… Bên cạnh việc cung cấp khoảng 30% tổng lượng sắn 

cho thị trường trong nước, sắn còn được xuất khẩu đi nước ngoài. Vào năm 2012, khi 

đem về cho Việt Nam nguồn thu 1,35 tỷ USD từ xuất khẩu, chủ yếu dưới dạng tinh bột 

và sắn lát, sắn chính thức trở thành một trong năm loại cây xuất khẩu quan trọng, đem 

lai nguồn thu trên một tỷ đô la cho Việt Nam cùng với lúa gạo, cà phê, cao su, điều
2
. 

“Nhờ đó, Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia thứ hai thế giới, chỉ sau Thái Lan, về 

xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn. Trồng sắn trở nên kinh tế hơn, thậm chí ở thời 

kỳ „hoàng kim‟ của sắn, người dân còn nhổ cà phê đi trồng sắn”, giáo sư Lê Huy Hàm 

kể lại thời khắc ngắn ngủi mà cây sắn được đánh giá cao. 

Vào giai đoạn phát triển nóng của sắn, người trồng đã nhanh chóng mở rộng diện tích 

bằng nhiều cách, trong đó có cả việc xâm phạm đất rừng. Theo dẫn chứng từ cuộc tọa 

đàm “Phát triển sắn và bảo vệ rừng ở Việt Nam: Thực trạng và ý nghĩa về chính sách” 

do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Tổ chức Forest Trends tổ 

chức vào năm 2015, hơn 2.200 ha đất lâm nghiệp trong ranh giới khu bảo tồn thiên 

nhiên Núi Ông (Tánh Linh, Bình Thuận) bị phá để lấy đất trồng các loại cây trọng 

điểm như cao su, sắn 
3
. 

Tuy nhiên, niềm vui về cơ hội đưa sắn khỏi vị trí “chiếu dưới” kéo dài không lâu do 

các diện tích trồng sắn bị thu hẹp lại do cơ quan quản lý và cơ quan truyền thông đưa 

ra cảnh báo về việc trồng sắn gây bạc màu đất, bằng chứng là những nơi trồng sắn sau 

4 vụ thì đất bị cạn kiệt dinh dưỡng, không trồng được cây khác. “Kết luận như vậy là 

cảm tính, chưa căn cứ vào nghiên cứu nào cả. Cây trồng nào cũng lấy đi dinh dưỡng 

của đất, muốn kết luận sắn làm nghèo đất thì phải đối chứng với các loại cây khác, 

phân tích hàm lượng dinh dưỡng của đất trước và sau khi trồng”, giáo sư Lê Huy Hàm 

nhận xét về nỗi hàm oan của cây sắn trong quá khứ. Theo giải thích của ông, mọi 

người đổ oan cho cây sắn là do “thứ nhất thấy tán nó không phủ kín đất nên bảo đất dễ 

bị rửa trôi, thứ hai là cứ chỗ đất cằn nhất, dốc nhất thì người ta cắm cành sắn vào, 

thành ra họ tưởng đất cằn và bạc màu là do sắn”. 

Vào thời điểm đó, những tiếng nói ngược lại với số đông đều lạc lõng, không được ai 

để tâm. “Hôm có hội nghị về sắn trên Phú Thọ, chị giám đốc một trung tâm khuyến 

nông ở Phú Thọ bảo „từ tấm bé, mảnh ruộng trước nhà tôi đã trồng sắn rồi. Bây giờ 

nhà tôi trồng sắn vẫn có ăn thì bạc màu chỗ nào, đấy là người bạc chứ không phải đất 

bạc‟”, ông kể lại và rút ra một nhận xét thấm thía “Người ta đã „đổ lỗi‟ cho cây sắn 

quá nhiều…”. 

Phải đến cuối năm 2015, cây sắn mới được “rửa oan” qua lời nhận lỗi của ông Cao 

Đức Phát – lúc đó là Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - trong một hội nghị về sắn: “Sắn là 

cây trồng đem lại cơ hội lớn để tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân. 10 

năm trước, tôi đã ký chỉ thị yêu cầu các địa phương kiểm soát diện tích trồng sắn vì hại 

đất. Tuy nhiên, vài năm gần đây, chúng tôi đã khẳng định cây sắn không có lỗi, do đó 

chúng ta phải có cách tiếp cận mới về cây sắn để có cách ứng xử phù hợp”. 

Những đầu tư cần thiết cho cây sắn 

Công trình nghiên cứu về sự tồn tại của cây sắn ở Việt Nam và một số quốc gia Đông 

Nam Á của các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế cho thấy một bức tranh khá rộng và 

đầy đủ về những hoạt động nghiên cứu để phát triển cây sắn một cách bền vững cũng 
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như cách thức đầu tư của từng chính phủ. Trong các hoạt động nghiên cứu về cây sắn, 

đặc biệt phát triển các giống sắn sản lượng cao, ở phần lớn các quốc gia châu Á đều có 

sự hỗ trợ của CIAT. “Nghiên cứu về sắn thì mình vẫn còn làm chưa nhiều, chủ yếu là 

các viện nghiên cứu quốc tế, trung tâm nghiên cứu quốc tế như CIAT họ rả rích làm từ 

những năm 1980, 1990”, giáo sư Lê Huy Hàm kể về những tư liệu mà ông và đồng 

nghiệp thu thập trong quá trình thực hiện đề tài này. 

Số phận long đong của cây sắn khiến cho việc đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu 

trên loại cây trồng này chưa được các nhà quản lý thực sự chú trọng, dù những đề xuất 

của các nhà khoa học đều xoáy quanh những vấn đề thiết thực cho cây sắn: giống, đất 

trồng, sâu bệnh, phương thức canh tác… “Tôi còn nhớ năm 2008, anh Triệu Văn Hùng 

lúc bấy giờ là Vụ trưởng Vụ KH&CN (Bộ NN&PTNT) đọc thống kê xuất khẩu sắn là 

800 triệu USD và bảo „có lẽ cây nào ít đầu tư thì hiệu quả cao hơn‟”, giáo sư Lê Huy 

Hàm kể về hiểu lầm đáng tiếc của nhà quản lý với cây sắn, dù trong đó tiềm ẩn một sự 

thật: sự thừa nhận của nhà quản lý về việc chưa quan tâm đầu tư cho cây sắn. 

Tuy nhiên, ông chỉ ra một hiểu lầm của nhà quản lý: những gì đạt được bước đầu của 

Việt Nam với cây sắn không phải ngẫu nhiên mà đều do được thừa hưởng kết quả 

nghiên cứu của các nhà khoa học nước ngoài, “người ta đã len lỏi làm từ lâu rồi, mình 

được hưởng lợi từ những cái đấy”, ví dụ các giống sắn cao sản được trồng ở Việt Nam 

đều là giống ngoại nhập. Trong công bố cũng nêu rõ, 85% các khu vực trồng sắn ở 

Việt Nam đều được trồng bằng những giống được cải tiến, trong đó giống KM94 

(KU50) từ Thái Lan và đưa vào Việt Nam từ năm 1992, chiếm ưu thế với 45% diện 

tích canh tác. 

So với nhiều người, quãng thời gian tập trung vào cây sắn của giáo sư Lê Huy Hàm 

chưa nhiều nhưng cũng tạm đủ để ông rút ra một kết luận “Nói chung là kinh phí thiếu, 

không những thiếu cho đầu tư phát triển cây sắn mà với các công việc nghiên cứu 

KH&CN về cây sắn đều thiếu cả. Chúng tôi muốn làm nghiên cứu nhưng hầu như ít 

được phê duyệt, muốn làm thì phải hợp tác quốc tế, kết nối được thì được”. 

Trong bối cảnh chưa được đầu tư tương xứng với tiềm năng, các nhà khoa học Việt 

Nam vẫn cặm cụi làm các đề tài nghiên cứu “nhân giống sắn, chuyển gene sắn, nhập 

các giống sắn về để thích nghi chuyển giao cho các nước” thông qua những hợp tác 

quốc tế với CIAT và Viện nghiên cứu Hóa Lý RIKEN (Nhật Bản), theo giáo sư Lê 

Huy Hàm. “Hiện nay ngay tại Viện Di truyền nông nghiệp, chúng tôi có phòng thí 

nghiệm sinh học phân tử cây sắn có đủ nhân lực và thiết bị, một cơ sở nghiên cứu hợp 

tác ba bên là Viện Di truyền, CIAT và RIKEN”. Công trình xuất bản trên Breeding 

Science Preview là một kết quả hợp tác như vậy. 

May mắn là trong thời gian gần đây, ông và cộng sự đã được Bộ NN&PTNT giao một 

đề tài nghiên cứu về khảm lá sắn (Sri Lanka Cassava Mosaic Virus SLCMV), một loại 

bệnh nguy hiểm lan truyền qua trung gian bọ phấn trắng (Bemisia tabaci) và qua hom 

giống lấy từ cây bị bệnh. Thời gian thực hiện sẽ kéo dài trong vòng 5 năm và bắt đầu 

từ năm 2020. “Trước kia chúng ta vẫn trồng quảng canh, giờ trồng thâm canh, bệnh tật 

trên sắn tăng lên gấp 4-5 lần, nhiều bệnh mới xuất hiện. Nguyên nhân là trước kia một 

cánh đồng chỉ có vài ba thửa trồng sắn, nếu nó bị bệnh không lan rộng được nhưng bây 

giờ cả cánh đồng trồng sắn, một nơi bị bệnh thì nó lây hết ra. Thứ hai là bây giờ trao 

đổi quốc tế nhiều lắm, các nhà máy chế biến của mình mua sắn từ Campuchia về để 

chế biến ở Tây Ninh, nếu nguồn bị bệnh thì bệnh cũng theo về”, ông Lê Huy Hàm nói 
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về những rủi ro có thể đến với cây sắn. Không riêng gì Việt Nam, những quốc gia 

trồng sắn ở châu Á hay châu Phi cũng đều đau đầu vì các loại bệnh như vậy mà chưa 

có được cách xử lý. 

 
Chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) buồn rầu với cảnh 

ruộng sắn bị nhiễm bệnh khảm lá. Nguồn: nhandan.vn 

Đây mới chỉ là một phần rất nhỏ trong câu chuyện đầu tư nghiên cứu cây sắn để hạn 

chế được những rủi ro trong quá trình canh tác và đem lại một tương lai bền vững hơn 

cho cây sắn. “Chúng ta phải đầu tư nghiên cứu theo nhiều hướng như chọn tạo những 

giống sắn mới có năng suất cao, hàm lượng tinh bột lớn, kháng các loại sâu bệnh hoặc 

đầu tư vào công nghệ chế biến hiệu quả và ít ô nhiễm hơn”, giáo sư Lê Huy Hàm cho 

biết. Giống là vấn đề quan trọng với những cây trồng chủ yếu là giống lai như sắn bởi 

nếu không đầu tư nghiên cứu liên tục, các giống sắn sẽ nhanh chóng thoái hóa theo 

thời gian. “Hiện nay các giống sắn cũ đang bị giảm năng suất và hàm lượng tinh bột. 

Nhiều loại dịch bệnh mới xuất hiện trên cây sắn như bệnh chổi rồng, bệnh khảm lá sắn 

cũng gây thiệt hại nặng nề, một khi đã mắc thì chỉ có cách tiêu hủy toàn bộ. Cây sắn 

mắc bệnh này sẽ không có củ hoặc cho củ nhỏ, hàm lượng tinh bột thấp”, ông Phạm 

Vũ Hà, Tổng thư ký Hiệp hội sắn Việt Nam cho biết. 

Hiện tại, mọi người đều mong đợi những ứng xử với cây sắn cần được thay đổi như 

câu nói của nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bởi nếu cây sắn có một tương lai tươi 

sáng hơn thì cuộc sống của hàng triệu người trồng sắn và sự thịnh vượng của ngành 

chế biến các sản phẩm từ sắn sẽ ổn định hơn. Đôi khi, điều mà những người trồng sắn 

cần không chỉ là một giống sắn tốt mà cần cả kỹ thuật canh tác. Ví dụ một bài viết năm 

2008 về cây sắn trên blog của TS. Hoàng Kim, một trong những nhà nghiên cứu hàng 

đầu về cây sắn ở Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam, từng nhận được rất 

nhiều câu hỏi về kỹ thuật canh tác của nhiều người trồng sắn ở Huế, Gia Lai,... Mãi tới 

10 năm sau, những độc giả mới vẫn đặt ra những câu hỏi y hệt. 

Rõ ràng, cây sắn đang chờ đợi một “phương thuốc thần” từ khoa học để thoát khỏi 

thân phận “cây của người nghèo”, điều mà khoa học có thể góp phần giải quyết nếu có 

sự đầu tư từ nhà nước. 
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Tập trung nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam 

 

Lễ ra mắt Liên hiệp hợp tác và phát triển trí tuệ nhân tạo Việt Nam - VINA3I. 

(Báo Khoa học phổ thông) Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh cho 

biết: Việt Nam có những thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển 

công nghệ, đặc biệt công nghệ đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Thời 

gian qua, tại Việt Nam, với môi trường kinh doanh mở và nguồn nhân lực đam mê 

công nghệ, việc ứng dụng AI trong các lĩnh vực đã có bước phát triển mạnh mẽ, 

thúc đẩy mối liên kết giữa các thành tố trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo trong cả 

nước. 

Việt Nam ngày càng ý thức được tầm quan trọng của AI, Chính phủ và cả doanh 

nghiệp đều đẩy mạnh đầu tư vào việc ứng dụng AI. Báo cáo của Deloitte - tập đoàn 

toàn cầu về dịch vụ tư vấn dự đoán, giá trị thị trường toàn cầu liên quan đến AI sẽ tăng 

mạnh lên 6.000 tỷ USD vào năm 2025 và duy trì tỷ lệ tăng trưởng gộp là 30% từ 2017 

đến 2025. Theo Công ty nghiên cứu thị trường CB Insights, các công ty khởi nghiệp 

trong lĩnh vực AI trên toàn cầu năm 2019 đã gọi được mức vốn kỷ lục 26,6 tỷ USD, 

tăng 60% so với hai năm trước đó. 

Tại Hội nghị quốc tế về máy học (ICML) 2020 - nơi tập hợp các tập đoàn, chuyên gia 

hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AI và máy học mới diễn ra, những gã “khổng lồ” 

công nghệ như Google, Facebook... tham gia và giới thiệu nhiều nghiên cứu quan 

trọng. Việt Nam có sự tham gia của VinAI Research thuộc Tập đoàn Vingroup. Tại hội 

nghị VinAI Research đã công bố 3 công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và đây 

cũng là lần đầu tiên một đơn vị Việt Nam lọt vào top 30 doanh nghiệp có nhiều công 

trình được công bố nhất. 

Ba công trình được công bố của VinAI Research tập trung vào các vấn đề quan trọng 

trong nghiên cứu AI ở thời điểm hiện tại, tương đương với các trung tâm nghiên cứu 

lớn của Apple, NTT, NEC... gồm: phương pháp tính toán tối ưu để so sánh các phân 

bố từ dữ liệu lớn, nghiên cứu so sánh là nền tảng cho nhiều thuật toán học máy, góp 

phần thúc đẩy các thuật toán học máy không giám sát - là một trong những vấn đề 

được quan tâm nhất trong AI, thị giác máy tính, xử lý và hiểu ngôn ngữ tự nhiên; các 

nghiên cứu về biểu diễn của dữ liệu và hệ thống động phi tuyến tính là nền tảng cho 
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việc đột phá trong phát triển robot tự động hóa hoặc xe hơi tự lái; các nghiên cứu học 

sâu từ dữ liệu ảnh, video cho bài toán điều khiển tối ưu và đề xuất phương pháp suy 

diễn hiệu quả cho các hệ thống động noron phi tuyến tính phức tạp. 

Trước đó, tháng 12/2019, VinAI đã có 2 công trình nghiên cứu công bố tại hội nghị 

quốc tế hàng năm về hệ thống xử lý thông tin mạng thần kinh nhân tạo NeurIPS - hội 

nghị hàng đầu trên thế giới về AI tại Canada. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu chuyên 

sâu, đội ngũ kỹ sư tại VinAI Research đang nỗ lực phát triển các sản phẩm ứng dụng 

và công nghệ lõi AI với chất lượng cạnh tranh cao. Tháng 5/2020 vừa qua, VinAI trở 

thành một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới công bố nghiên cứu thành công 

công nghệ nhận diện dùng khẩu trang. 

Đại học bách khoa Hà Nội và Tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc Naver - được 

mệnh danh là “Google của Hàn Quốc” vừa ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác 

đưa Trung tâm đào tạo và nghiên cứu AI đi vào hoạt động, hình thành Trung tâm 

nghiên cứu AI đầu tiên tại Việt Nam. 

PGS. Hoàng Minh Sơn, hiệu trưởng Trường đại học bách khoa Hà Nội nhận định: 

Nhân lực và tri thức công nghệ đã trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi của mỗi doanh 

nghiệp và mỗi tổ chức, việc ký kết này “tham vọng” đào tạo ra lứa đầu tiên các lãnh 

đạo và chuyên gia cao cấp về AI cho Việt Nam. 

Theo báo cáo AI Index 2018, số lượng sinh viên bậc đại học theo đuổi ngành này liên 

tục tăng. Tại Mỹ, số lượng sinh viên theo học AI tăng gần 4 lần từ năm 2012 đến 2018. 

Tại Trung Quốc, riêng Đại học Thanh Hoa đã chứng kiến số lượng sinh viên ghi danh 

vào các khóa học AI tăng 16 lần trong vòng 7 năm qua. Không nằm ngoài xu thế của 

thế giới, năm 2019, Đại học bách khoa Hà Nội mở ngành học mới về khoa học dữ liệu 

và trí tuệ nhân tạo, điều này cho thấy vai trò dẫn dắt của Đại học bách khoa Hà Nội 

trong việc đào tạo chuyên gia trong các lĩnh vực then chốt của công nghệ 4.0. 

Là một trong 16 viện đào tạo của Đại học bách khoa Hà Nội, Viện công nghệ thông tin 

và truyền thông (SoICT) hiện có các phòng nghiên cứu công nghệ 4.0 gồm: thị giác 

máy tính, học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, blockchain. PGS. Tạ Hải Tùng, viện 

trưởng Viện công nghệ thông tin và truyền thông cho biết: Việc hợp tác đưa Trung tâm 

đào tạo và nghiên cứu AI đầu tiên của Việt Nam đi vào hoạt động, Tập đoàn Naver 

cam kết đầu tư và mang lại cho sinh viên Đại học bách khoa Hà Nội chương trình học 

tối ưu với các chuyên gia hàng đầu về AI của Tập đoàn Naver. Đồng thời, sẽ tạo điều 

kiện để các sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam có cơ hội được nghiên 

cứu và làm việc tại Naver Labs thông qua các suất học bổng và cơ hội làm việc tại Hàn 

Quốc và châu Âu. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Công nghệ màng giảm khí thải và sử dụng năng lượng để lọc dầu 

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Georgia, trường Hoàng gia 

London và Tập đoàn dầu khí ExxonMobil đã tạo ra công nghệ màng mới, có khả 

năng giảm phát thải cacbon và mức năng lượng cần để lọc dầu thô. Thử nghiệm tại 

lab cho thấy công nghệ màng polyme có thể thay thế một số quy trình chưng cất 

thông thường sử dụng nhiệt trong tương lai. 

Phân tách hỗn hợp dầu thô bằng phương pháp chưng cất nhiệt là quy trình sử dụng 

nhiều năng lượng trên quy mô lớn, chiếm gần 1% mức năng lượng sử dụng của thế 

giới: 1.100 TWh/năm, tương đương với tổng mức năng lượng tiêu thụ của tiểu bang 

New York trong một năm. Bằng cách thay thế màng tiêu thụ ít năng lượng cho một số 

bước nhất định trong quy trình chưng cất, trong tương lai, công nghệ mới sẽ cho phép 

triển khai hệ thống tinh chế kết hợp, giúp giảm đáng kể phát thải cacbon và tiêu thụ 

năng lượng so với các quy trình tinh chế truyền thống. Theo giáo sư M.G. Finn, đồng 

tác giả nghiên cứu, công nghệ màng có thể tác động lớn đến tiêu thụ năng lượng toàn 

cầu và phát thải từ quy trình chế biến dầu khí 

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Science ngày 17/7, là báo cáo đầu tiên về 

màng tổng hợp được thiết kế đặc biệt để tách dầu thô và các phần của dầu thô. Tuy 

nhiên, cần nghiên cứu để phát triển công nghệ màng trên quy mô công nghiệp. 

Công nghệ màng đã được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như khử mặn nước 

biển, nhưng sự phức tạp của quá trình lọc dầu cho đến nay vẫn hạn chế việc sử dụng 

màng. Để khắc phục hạn chế đó, nhóm nghiên cứu đã phát triển loại polyme 

spirocyclic mới dùng cho chất nền chắc chắn để tạo ra các màng tách hỗn hợp 

hydrocacbon phức thông qua dùng áp suất thay cho nhiệt. 

Màng tách các phân tử từ hỗn hợp theo sự khác biệt như kích thước và hình dạng. Khi 

các phân tử có kích thước gần như nhau, sự phân tách đó trở nên khó khăn hơn. Sử 

dụng quy trình quen thuộc để tạo liên kết giữa các nguyên tử nitơ và cacbon, các 

polyme được hình thành bằng cách kết nối các khối ghép có cấu trúc xoắn để tạo ra 

các vật liệu hỗn độn với các khoảng trống bên trong. 
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Nhóm nghiên cứu đã cân bằng nhiều yếu tố để tạo ra sự kết hợp phù hợp giữa độ hòa 

tan cho phép các màng được hình thành bằng cách xử lý đơn giản có thể mở rộng và 

độ cứng cấu trúc cho phép một số phân tử nhỏ di chuyển dễ dàng hơn các phân tử 

khác. Kết quả bất ngờ là các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vật liệu cần ít sự linh 

hoạt về cấu trúc để tăng khả năng phân biệt về kích thước, cũng như khả năng "kết 

dính" nhẹ vào một số loại phân tử xuất hiện phổ biến trong dầu thô. 

Sau khi thiết kế các polyme mới và sử dụng có phần thành công với xăng tổng hợp, 

nhiên liệu phản lực và hỗn hợp nhiên liệu diesel, nhóm nghiên cứu đã quyết định thử 

tách mẫu dầu thô và phát hiện ra rằng màng mới khá hiệu quả trong việc thu hồi xăng 

và nhiên liệu máy bay từ hỗn hợp phức. 

Các nhà khoa học đã hợp tác nghiên cứu và thử nghiệm các polyme được thiết kế tại 

Viện Công nghệ Georgia, sau đó chuyển đổi thành màng dày 200 nm và tích hợp vào 

các mô-đun màng tại trường hoàng gia London bằng quy trình cuộn. Sau đó, các mẫu 

đã được thử nghiệm tại cả ba tổ chức tham gia nghiên cứu để xác nhận khả năng của 

màng. 

Nhóm nghiên cứu đã tạo ra hướng đổi mới mở rộng từ nghiên cứu cơ bản cho đến 

công nghệ có thể được thử nghiệm trong điều kiện thực tế. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-07-membrane-technology-

emissions-energy-oil.html,  
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Thiết bị giảm đến 80% lượng sợi sản sinh trong chu trình giặt 

 

Theo một nghiên cứu mới của trường Đại học Plymouth, sử dụng các thiết bị thu 

gom sợi như một phần của chu trình giặt có thể giảm đáng kể số lượng vi hạt xâm 

nhập vào môi trường biển. 

Cụ thể, các nhà khoa học đã so sánh hiệu quả của sáu thiết bị khác nhau, từ nguyên 

mẫu đến các sản phẩm thương mại. Thiết bị hiệu quả nhất đã giảm gần 80% lượng sợi 

xả vào nước thải, mang lại lợi ích cho môi trường. 

Một nghiên cứu gần đây cho thấy sự hao mòn thông thường khi mặc quần áo cũng là 

một nguồn vi nhựa lớn giải phóng từ việc giặt giũ, trong khi một báo cáo do Defra 

công bố vào tháng 5 năm 2020 nhấn mạnh, bộ lọc phù hợp với máy giặt có thể kém 

hiệu quả hơn so với thiết kế vải để giảm mất sợi. Do đó, các nhà nghiên cứu cần phối 

hợp với ngành công nghiệp và các nhà hoạch định chính sách để đảm bảo các cải tiến 

được thực hiện ngay từ giai đoạn thiết kế cho đến cách giặt quần áo. 

TS. Imogen Napper, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: "Sợi từ quần áo là một trong 

những nguồn vi nhựa chính và các công ty đang phát minh ra nhiều cách để giảm 

lượng sợi. Chúng tôi muốn xem xét không chỉ hiệu quả thu gom sợi, mà còn ngăn chặn 

quần áo xả sợi ngay từ đầu. Kết quả cho thấy rất nhiều loại thiết bị có sẵn, trong đó 

một số loại làm giảm đáng kể khối lượng sợi được giải phóng". 

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã giặt ba loại vải tổng hợp (100% polyester, 

100% acrylic và hỗn hợp 60% polyester/40% cotton) để thể hiện tải trọng hỗn hợp 

điển hình. Các tác giả đã sử dụng lưới thu gom để sợi không xả vào nước thải, đo khối 

lượng các hạt được tạo ra mà không có bộ lọc và sau đó là với ba thiết bị trống và ba 

bộ lọc máy giặt bên ngoài. Kết quả cho thấy thiết bị hiệu quả nhất giảm được 78% số 

lượng vi nhựa, trong khi ít hiệu quả nhất được phân tích trong nghiên cứu này là 21%. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-07-devices-fibers-laundry.html,  
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Chuột tiếp xúc ánh sáng xanh vào ban đêm dẫn đến các triệu chứng trầm cảm 

 

Nguồn: CC0 Public Domain 

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

hiện thấy chuột tiếp xúc với ánh sáng xanh vào ban đêm có thể dẫn đến các triệu 

chứng trầm cảm. Trong bài báo được công bố trên tạp chí Nature Neuroscience, 

nhóm nghiên cứu đã mô tả chi tiết thí nghiệm cho chuột tiếp xúc ánh sáng xanh và 

ý nghĩa của kết quả thu được đối với con người. 

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những người làm việc ca đêm thường dễ bị trầm 

cảm hơn những người làm việc vào ban ngày nhưng vẫn chưa rõ lý do tại sao. Trong 

thời gian gần đây, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sử dụng điện thoại thông minh vào 

ban đêm một cách thường xuyên cũng có thể góp phần gây ra trầm cảm. Trong nỗ lực 

mới này, các nhà nghiên cứu đã tự hỏi trong trường hợp này, việc mắt tiếp xúc với tất 

cả các loại ánh sáng vào ban đêm sẽ gây ra tác động lớn hay chỉ khi tiếp xúc với ánh 

sáng xanh. Để biết rõ hơn đối với vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã thực hiện các thí 

nghiệm liên quan đến việc cho chuột trong phòng thí nghiệm tiếp xúc với ánh sáng 

xanh. 

Các nhà nghiên cứu đã cho chuột thí nghiệm tiếp xúc với ánh sáng xanh hai giờ mỗi 

đêm trong vòng ba tuần và sau đó theo dõi sát chuột để xác định xem liệu khi chuột 

tiếp xúc với ánh sáng này có ảnh hưởng rõ rệt đến hành vi của chúng hay không. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ban đầu, những con chuột không có dấu hiệu 

thay đổi gì. Tuy nhiên sau ba tuần, những con chuột này bắt đầu lười làm việc hơn để 

được nhận miếng đường phần thưởng và ít cố gắng hết sức để trình bày khả năng. Hai 

biểu hiện này được coi là dấu hiệu trầm cảm ở chuột.  Các nhà nghiên cứu cũng phát 

hiện ra rằng các triệu chứng trầm cảm tiếp tục kéo dài đến ba tuần, ngay cả sau khi 

ngừng tiếp xúc với ánh sáng vào ban đêm. 

Để hiểu rõ lý do tại sao việc chiếu ánh sáng xanh vào chuột khiến chuột bị trầm cảm, 

các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu bộ não của chúng, cụ thể là các con đường thần kinh 

dẫn từ mắt đến não. Họ đã tìm thấy một loại thụ thể ánh sáng cụ thể trong võng mạc 

chuột dẫn đến các khu vực não liên quan đến tâm trạng bị ảnh hưởng đó là vùng nhân 

cạp (nucleus accumbens) và vùng dorsal perihabenular nucleus. Khi các nhà nghiên 
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cứu ngắt kết nối chúng, những con chuột không trở nên bị trầm cảm do tiếp xúc với 

ánh sáng xanh vào ban đêm. 

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các con đường này trở nên tích cực hơn khi 

xử lý ánh sáng xanh vào ban đêm so với ban ngày. Điều này giải thích tại sao ánh sáng 

xanh vào ban ngày không dẫn đến trầm cảm. 

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

night-depressive.html, 
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Loại protein mới có khả năng tự miễn dịch 

 

Hệ miễn dịch là để bảo vệ sự tấn công của vi khuẩn bên ngoài, nhưng có nhiều khi 

sự nỗ lực lại ẩn vào bên trong, dẫn đến các bệnh tự miễn. Trong một nghiên cứu 

mới, các nhà khoa học từ Đại học Osaka đã phát hiện ra cách sửa đổi DNA có thể 

đảo ngược bằng một số protein bảo vệ khỏi các bệnh tự miễn, và ngược lại, sự vắng 

mặt của các protein này mở đường cho quá trình tự miễn dịch. 

DNA cung cấp mã để sản xuất protein cụ thể. Tuy nhiên, không phải tất cả các phần 

của DNA đều có thể xâm nhập được trong tất cả các tế bào. Việc sản xuất protein được 

quy định đảm bảo rằng các tế bào và cơ quan khác nhau có thể được phát triển từ cùng 

một mã DNA. Cơ chế điều tiết quan trọng là bổ sung thuận nghịch (methyl hóa) hoặc 

loại bỏ (demethyl hóa) các liên kết hóa học, được gọi là các nhóm methyl, vào các 

phân đoạn của DNA. Điều này sửa đổi việc đọc các phân đoạn DNA. Protein gia đình 

hoán vị 10-11 (Tet) được biết đến là demethylase DNA, làm giảm sản xuất một số 

protein trong các tế bào miễn dịch. 

Tác giả nghiên cứu Tomohiro Kurosaki cho biết: "Di truyền học liên quan đến sự thay 

đổi thuận nghịch trong DNA ảnh hưởng đến hoạt động của gen và biểu hiện protein". 

“Làm gián đoạn hệ thống này có thể có tác động mạnh mẽ đến chức năng của tế bào. 

Mục tiêu của nghiên cứu của chúng tôi là tìm hiểu cách kiểm soát biểu sinh trong một 

loại tế bào miễn dịch cụ thể, được gọi là tế bào B, ảnh hưởng đến sự phát triển của 

các bệnh tự miễn dịch”. 

Để đạt được mục tiêu của mình, các nhà nghiên cứu đã phát triển một dòng chuột mới 

trong đó các tế bào B không tạo ra các protein điều hòa biểu sinh Tet2 và Tet3. Họ 

phát hiện ra rằng những con chuột này đã phát triển dạng nhẹ của bệnh lupus ban đỏ 

hệ thống, là bệnh tự miễn có thể ảnh hưởng đến khớp, da, thận và các cơ quan khác và 

hiện không có phương pháp điều trị. Tương tự như bệnh nhân ở người, những con 

chuột cho thấy nồng độ tự kháng thể trong huyết thanh tăng lên và gây tổn hại cho 

thận, phổi và gan của chúng. 

Tác giả nghiên cứu Shinya Tanaka, cho biết: "Những phát hiện này cho thấy Tet2 và 

Tet3, cũng như các protein có biểu hiện được điều chỉnh bởi Tet2 và Tet3, có thể đóng 

vai trò cơ bản trong sự phát triển của bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Chúng tôi muốn đạt 
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được sự hiểu biết phân tử sâu hơn về cơ chế đằng sau những ảnh hưởng của Tet2 và 

Tet3 đối với hệ thống miễn dịch”. 

Sau đó, chúng tôi nghiên cứu về loại tế bào miễn dịch khác, được gọi là tế bào T, 

thường tương tác với các tế bào B và phát hiện ra rằng các tế bào T được kích hoạt quá 

mức ở chuột bị loại trừ Tet2/Tet3. Bằng cách kiểm tra sự tương tác phân tử giữa các tế 

bào B và T gần hơn, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng protein CD86 được sản xuất 

ở mức cao hơn trong các tế bào B của chuột bị tách ra Tet2/Tet3, dẫn đến kích hoạt và 

tự miễn dịch tế bào T bất thường. Đây là những kết quả nổi bật cho thấy protein Tet 

ngăn chặn các bệnh tự miễn bằng cách làm bất hoạt tế bào B và ngăn chúng tấn công 

cơ thể. Phát hiện của chúng tôi cung cấp những hiểu biết mới về sự đóng góp của biểu 

sinh học đối với sự phát triển của bệnh tự miễn dịch. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-07-protein-

autoimmunity.html, 
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Liệu pháp 3D mới cho việc ngăn ngừa rụng tóc 

 

Các nhà nghiên cứu từ Đại học bang North Carolina đã xác định được một phân tử 

microRNA đặc biệt xuất hiện để điều chỉnh quá trình tái tạo tóc, đây có thể là mục 

tiêu thuốc mới trong điều trị mà không liên quan đến việc phát triển và quản lý toàn 

bộ tế bào mới. 

Ngày càng có nhiều nghiên cứu về rụng tóc đã tập trung vào các tế bào nhú bì (DP) ở 

da, nằm ngay dưới gốc nang lông, nơi chúng hỗ trợ và điều chỉnh sự phát triển của tóc. 

Vì vậy, việc bổ sung các tế bào DP ở những người bị rụng tóc có thể giúp hỗ trợ quá 

trình mọc lại tóc. 

Vấn đề với việc nuôi cấy tế bào mới của người trong phòng thí nghiệm thường được 

thực hiện trong môi trường hai chiều của món ăn, điều này không phản ánh hoàn toàn 

môi trường sống tự nhiên của chúng trong cơ thể. Để tạo ra các phiên bản chính xác 

hơn, các nhà nghiên cứu sử dụng các cấu trúc 3D được gọi là spheroids. Họ đã so sánh 

các phiên bản 2D và 3D của các tế bào DP được nuôi cấy, kiểm tra từng loại hoạt động 

để tái tạo lông ở chuột. Một nhóm động vật thứ ba được điều trị bằng minoxidil. Sau 

20 ngày dùng thử, nhóm nghiên cứu thấy rằng các tế bào DP 3D hoạt động tốt nhất. 

Đến ngày 15, những con chuột trong nhóm này đã lấy lại được tới 90% độ phủ lông 

ban đầu của chúng. 

Trưởng nhóm nghiên cứu Ke Cheng, cho biết: Các tế bào 3D trong cấu trúc keratin 

hoạt động tốt nhất, vì hình cầu mô phỏng môi trường vi mô của tóc và cấu trúc keratin 

đóng vai trò là mỏ neo để giữ chúng ở vị trí cần thiết. Để điều tra thêm, nhóm nghiên 

cứu cũng kiểm tra lý do tại sao các tế bào DP này hoạt động. Kết quả cho thấy là các 

phân tử nhỏ microRNA, quy định biểu hiện gen. Chúng được truyền giữa các tế bào 

trong các túi nhỏ gọi là exosome. 

Bằng cách nghiên cứu microRNA trong exosome từ cả tế bào DP 2D và 3D, họ đã xác 

định được một loại đặc biệt hứa hẹn. Được biết đến như miR-218-5p, phân tử này 

đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy sự phát triển của nang lông. Khi chúng tăng 

mức độ, sự phát triển nang lông tăng lên, đồng thời ức chế miR-218-5p làm chúng 

ngừng hoạt động. Với phân tử microRNA cụ thể này được phân lập, hứa hẹn là loại 

thuốc và phương pháp điều trị tốt trong tương lai. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances. 

Đ.T.V (NASATI). theo https://newatlas.com/medical/hair-regrowth-molecule-stem-

cell-baldness/, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu áp dụng công nghệ chọn lọc bằng chỉ thị phân tử nhằm nâng cao 

năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire 

 

Nhóm nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam do GS.TS. Vũ Đình Tôn làm 

chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu áp dụng công nghệ chọn lọc bằng chỉ 

thị phân tử nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire” 

trong thời gian từ năm 2015 đến 2017. 

Đề tài đã thu được các kết quả sau: 

- Đa hình gen RNF4 gồm có 3 kiểu gen TT, TC và CC; và đa hình gen RBP4 có 3 kiểu 

gen AA, AB và BB được tìm thấy ở cả quần thể lợn nái Landrace và Yorkshire, trong 

khi đó đa hình gen IGF2 có 3 kiểu gen AA, AB và BB được tìm thấy ở quần thể lợn 

nái Landrace nhưng chỉ có 2 kiểu gen AB và BB được tìm thấy trong quần thể lợn nái 

Yorkshire. 

- Đa hình gen có ảnh hưởng đến năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire 

đặc biệt là từ lứa đẻ thứ 3 trở đi, lợn nái Landrace mang kiểu gen BB (của gen RBP4) 

và lợn nái Yorkshire mang kiểu gen CC (của gen RNF4) năng suất sinh sản cao hơn ở 

một số chỉ tiêu như số con đẻ ra/ổ, số con sơ sinh sống/ổ và số con cai sữa/ổ. 

- Tần số kiểu gen mong muốn xuất hiện với tỉ lệ thấp đặc biệt là ở lợn Landrace thì 

kiểu gen BB của gen RBP4 là 30% và kiểu gen CC của gen RNF4 là 57%. - Đàn lợn 

đực được chọn lọc (20 con trong đó có 10 đực Landrace mang kiểu gen BB của gen 

RBP4 và 10 đực Yorkshire mang kiểu gen CC của gen RNF4) có tốc độ tăng khối 

lượng đạt từ 866,71g/ngày đến 884,93 g/ngày và tỉ lệ nạc đạt từ 59,88% đến 60,29%. 

- Đàn nái Landrace được chọn lọc với 52 con có kiểu gen BB của gen RBP4 và đàn 

lợn Yorkshire với 52 con được chọn lọc có kiểu gen CC của gen RNF4 có số con đẻ 

ra, số con đẻ ra còn sống/ổ và số con cai sữa/ổ đạt cao hơn 10% các kiểu gen còn lại. 

Ở lợn Landrace và Yorkshire có SCSS/ổ 12,77 con và 12,78 con; SCSSS/ổ là 11,75 và 

11,64 con, SCCS/ổ là 11,20 và 11,24 con; số lứa đẻ/nái/năm là 2,48 và 2,50 tương 

ứng. 

- Nhóm lợn Landrace mang kiểu gen BB của gen RBP4 và lợn Yorkshire mang kiểu 

gen CC của gen RNF4 đã được công nhận là tiến bộ kỹ thuật. 
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Việc chọn đàn lợn giống Landrace và Yorkshire dựa trên các kiểu gen có lợi (IGF2, 

RBP4 hoặc RNF4) làm tăng năng suất sinh sản và thời gian sử dụng nái. Đề tài sẽ góp 

phần định hướng chọn lọc lợn nái sớm hơn, nâng cao năng suất và đồng thời sẽ giảm 

được số lượng lợn nái nuôi hậu bị cũng như cơ cấu đàn nái trong tổng đàn. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15215) 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 hoạt tính sinh học từ chi Datura và chi 

Brugmansia ở Việt Nam 

 

Nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Giao thông vận tải do PGS.TS. Nguyễn Thị 

Mai làm chủ nhiệm, đã thực hiện: “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt 

tính sinh học từ chi Datura và chi Brugmansia ở Việt Nam” từ năm 2015 đến 2018. 

Mục tiêu của đề tài là đánh giá được tiềm năng hoạt chất sinh học chi Datura và chi 

Brugmansia, phát hiện ra được thành phần hoạt chất chính của một số loài có tiềm 

năng của các chi này và tìm ra được một số phân tử có hoạt tính sinh học để tạo cơ sở 

khoa học cho những nghiên cứu ứng dụng tiếp theo. 

Đề tài gồm các nội dung sau: 

- Đã xây dựng tổng quan tài liệu về hóa học và hoạt tính sinh học chi Datura và chi 

Brugmansia, cụ thể đã giới thiệu về đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và các hoạt 

tính sinh học lý thú của chiDatura và Brugmansia. 

- Đã thu thập mẫu, xác định tên loài Datura metel và Brugmansia suaveolens:tiến hành 

thu thập 2 mẫu. Các mẫu được chụp ảnh, tạo tiêu bản, lập hồ sơ phục vụ cho cơ sở dữ 

liệu sau này bao gồm Datura metel André. (T. paxiana Limpr.) và Brugmansia 

suaveolens integrifolia Ker-Gawl. 

- Đã tạo chiết phẩm thô và các phân đoạn dịch chiết cho thử hoạt tính sinh học Đối 

tượng nghiên cứu là 2 mẫu các loài Datura và Brugmansia đã thu thập được. 

- Các mẫu cây sau khi thu về được tiến hành bảo quản theo quy trình thống nhất sau: 

1) Loại tạp bẩn; 2) Ghi ký hiệu mẫu và lập danh sách mẫu; 3) Lưu trữ trong các điều 

kiện thích hợp. Tạo dịch chiết thô MeOH và các phân đoạn: Lựa chọn dung môi tối ưu 

để chiết thô và chiết phân đoạn; Chiết mẫu bằng dung môi được lựa chọn, có kèm theo 

siêu âm mẫu; Loại dung môi thu cặn chiết trên thiết bị cô quay chân không ở nhiệt độ 

< 50oC. Kết quả đã tạo 40 mẫu dịch chiết thô MeOH và dịch chiết các phân đoạn phục 

vụ nghiên cứu. 
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- Sàng lọc hoạt tính sinh học 40 mẫu dịch chiết thô MeOH và các phân đoạn theo định 

hướng hoạt tính chống ôxy hóa, diệt tế bào ung thư và hoạt tính kháng sinh Mẫu dịch 

chiết thô và dịch chiết phân đoạn được tiến hành thử sàng lọc trên một số hoạt tính 

sinh học như hoạt tính chống ôxy hóa, kháng vi sinh vật, độc tế bào của dịch chiết thô 

MeOH và các phân đoạn. Trên cơ sở lượng mẫu thu được, trữ lượng các mẫu và kết 

quả đánh giá hoạt tính sinh học. Chủ nhiệm đề tài đã lựa chọn được các đối tượng 

Datura metel và Brugmansia suaveolens để tiến hành các nghiên cứu hóa học theo 

định hướng hoạt tinh sinh học. 

Kết quả đề tài đã thu được 2 mẫu gồm các loài Datura metel André. (T. paxiana 

Limpr.) và Brugmansia suaveolens integrifolia Ker-Gawl, cùng với việc nghiên cứu 

thành phần hóa học và thử hoạt tính sinh học của các hợp chất thu được từ 2 loài: 

Datura metel và Brugmansia suaveolens. Ngoài ra, 29 hợp chất đã được phân lập và 

xác định cấu trúc (trong đó có 12 hợp chất mới). Hoạt tính gây độc tế bào và hoạt tính 

kháng viêm của một số hợp chất phân lập đã được thử nghiệm. Nhiều hợp chất được 

phát hiện thể hiện hoạt tính có ý nghĩa. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15230) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 

 

 


