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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài rau sắng 

 

(NASATI) Bên cạnh việc sử dụng làm thực phẩm, rau sắng (Melientha suavis 

Pierre) còn được coi như một loài cây dược liệu có chứa một lượng lớn các axít 

amin không thay thế, có vai trò rất lớn trong quá trình sinh, tổng hợp protein. Tuy 

nhiên việc bảo tồn và phát triển loài rau sắng (Melientha suavis Pierre) quý là vấn 

đề khá khó khăn và đang được các nhà khoa học quan tâm.  

Mới đây, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En mới đây đã thực hiện thành công Dự án 

“Bảo tồn và phát triển loài rau sắng (Melientha suavis Pierre) quý tại Vườn Quốc gia 

Bến En, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2017-2020)”. 

Theo kết quả nghiên cứu của Vườn Quốc gia Bến En, cây rau sắng mọc trong rừng tự 

nhiên, thân cây to, vỏ cây dày, gỗ trắng, cành và lá non màu lục có vị ngọt mì chính, 

quả khi chín màu vàng có một hạt xơ trắng, ăn được, có vị béo, ngọt. Đây là loài cây 

ưa mát mẻ, sinh trưởng ở các vùng đất gần các lèn đá trong các thung lũng núi đá vôi, 

cây có khả năng ra chồi mạnh vào mùa Xuân, Hè, chậm về mùa thu và ngừng phát 

triển vào mùa Đông. Trên thế giới, cây rau sắng thường mọc tại các nước: Thái Lan, 

Lào, Malaysia, còn ở Việt Nam cây mọc phổ biến ở rừng ven suối thuộc các tỉnh: 

Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Thanh Hóa. Tại Thanh Hóa, cây rau sắng 

thường mọc tại Vườn Quốc gia Bến En. 

Loài cây này có nhiều công dụng: lá non và các đọt thân của rau sắng thường được sử 

dụng làm thực phẩm nấu canh, hạt dùng ninh với xương thành canh, chùm hoa quả 

non cùng với các đọt thân của rau sắng được dùng để chế biến với các loại thực phẩm. 

Ngoài ra, rau sắng còn được coi như là một loài cây dược liệu, cây có chứa một lượng 
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lớn các axít amin không thay thế, có vai trò rất lớn trong quá trình sinh, tổng hợp 

protein của cơ thể, rễ của loài rau sắng thường được người dân sử dụng làm thuốc trị 

sán. 

Dự án đã giúp bảo tồn nguồn gen nguyên trạng và nâng cao nhận thức cho 1.700 người 

dân sống trong vùng lõi và vùng đệm về việc bảo tồn đa dạng sinh học của tự nhiên. 

Dự án đã dùng 250kg hạt để nhân giống thành công 7.600 cây rau sắng quý và trồng 

mô hình được 5,3ha. Qua đó, xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật tạo giống rau 

sắng từ hạt và kỹ thuật trồng, chăm sóc phát triển loài rau sắng, góp phần giúp nhân 

dân nâng cao thu nhập từ trồng loài cây này. 

Sau 3 năm triển khai Dự án, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bến En đã điều tra, phát hiện 

loài rau sắng phân bố tập trung ở khu vực núi đá vôi tại nơi có độ cao từ 120-400m 

thuộc các tiểu khu 610, 616, 617, 619, 620, 628 và 633, mật độ các trạng thái rừng nơi 

có rau từ 11-19 cây/ha. Đặc biệt, loài cây này có 6 mối đe dọa ảnh hưởng đến loài rau 

sắng, trong đó xâm lấn đất rừng là mối đe dọa lớn nhất. Ban Quản lý Vườn Quốc gia 

Bến En cũng đã xây dựng 7 bộ hồ sơ quản lý loài rau sắng tại các tiểu khu để tăng 

cường công tác quản lý và bảo vệ loài, tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền giáo dục 

người dân, ký cam kết bảo vệ rừng, bảo vệ loài rau sắng tại 20 thôn vùng lõi và vùng 

giáp ranh. 
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Dùng hồ quang điện làm lò đốt rác siêu nhiệt 

 

Hệ thống lò đốt rác hồ quang điện. Ảnh: Nhóm nghiên cứu. 

(Tạp chí Khám phá)Lò đốt rác bằng hồ quang điện công suất 100 kg/ngày có nhiệt 

độ siêu cao, đáp ứng tiêu chuẩn xử lý rác có thành phần halogen hữu cơ vượt 

ngưỡng chất thải nguy hại. 

Nhóm nghiên cứu trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM thực hiện đề 

tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lò đốt rác bằng hồ quang điện nhiệt độ siêu cao 

trên 1.500°C để xử lý chất thải đặc biệt nguy hại”, chế tạo thành công sản phẩm thực 

tế. Đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nghiệm thu năm 2019. 

Tiên phong đốt rác siêu nhiệt 

Chủ nhiệm đề tài, PGS.TS Lê Văn Lữ cho biết, việc xử lý ô nhiễm môi trường do rác 

thải nguy hại gây ra đặt nhu cầu cấp bách về công nghệ xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi 

trường, nhất là trước tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề ở Việt Nam. 

Theo ước tính của Tổng cục Môi trường năm 2015, đối với chất thải nguy hại trên toàn 

quốc phát sinh khoảng 800.000 tấn/năm, chiếm từ 20% đến 30% tổng lượng chất thải 

công nghiệp. Riêng tại TP.HCM trong năm 2016, tổng lượng chất thải nguy hại phát 

sinh khoảng từ 350 đến 400 tấn/ngày. 

Hiện nay, halogen hữu cơ hay các chất thải hữu cơ bền khó phân hủy POPs (chất thải 

đặc biệt nguy hại) gồm 3 nhóm quan trọng: DDT được sử dụng như thuốc trừ sâu, 

thuốc bảo vệ thực vật; PCBs trong hóa chất trong công nghiệp, sản phẩm phụ trong sản 

xuất như dầu biến thế, tụ điện, chất bôi trơn,...; dioxin và furans phát sinh từ quá trình 

đốt cháy nhựa PVC, cao su, vải,... 

Biện pháp xử lý triệt để và hiệu quả các loại chất thải ô nhiễm này là thiêu đốt ở nhiệt 

độ cao, có kiểm soát trong các lò đốt rác chuyên dụng và hợp chuẩn. Do phương pháp 

này đòi hỏi công nghệ, đơn giá xử lý cao nên Nhà nước đã sớm ban hành văn bản 
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hướng dẫn. Dù thế, trong nước hiện nay vẫn chưa có công nghệ phù hợp với giá thành 

chấp nhận được. 

Trước thực tế đó, lần đầu tiên các tác giả trong nước đã nghiên cứu áp dụng ngọn lửa 

hồ quang có nhiệt độ siêu cao trong lò đốt rác xử lý các loại chất thải có thành phần 

halogen hữu cơ vượt ngưỡng chất thải nguy hại, phù hợp điều kiện xử lý rác hiện tại 

của Việt Nam. 

 

Học viên cao học thực nghiệm bên cạnh máy và sử dụng thiết bị chuyên biệt để lấy 

mẫu khí thải. Ảnh: Nhóm nghiên cứu. 

 

Hệ thống điện và điều khiển hồ quang điện cho lò đốt rác. Ảnh: Nhóm nghiên cứu. 

Cụ thể, nhóm đã chế tạo lò đốt rác bằng hồ quang điện công suất 100 kg/ngày (5 

kg/giờ) có nhiệt độ siêu cao trên 1.500°C đáp ứng theo quy chuẩn. Lò đốt rác bằng hồ 

quang điện bao gồm cụm lò đốt rác, hệ xử lý khí thải (giải nhiệt, hấp thụ, hấp phụ) và 

cơ học khí (quạt hút tổng và ống khói), sử dụng hoàn toàn điện năng. 

Cụm lò đốt rác có hai buồng đốt chính là buồng đốt sơ cấp và thứ cấp, trong đó, buồng 

thứ cấp có dạng đứng, được phát nhiệt bằng bộ phát hồ quang có công suất từ 3,9 đến 
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5,2 kW ở điện áp 65V và dòng điện từ 60 đến 80A, thanh điện cực bằng graphit được 

phủ lớp sơn bảo vệ là hỗn hợp nhôm – niken. 

Bộ phát nhiệt hồ quang được điều khiển tự động nhằm tối ưu công suất, đảm báo tính 

liên tục, ổn định của ngọn lửa hồ quang, đồng thời được đảo chiều dòng điện theo chu 

kỳ nhằm hạn chế tiêu hao điện cực trong quá trình hoạt động phát hồ quang. 

Hiệu quả ấn tượng trong thực tế 

Theo PGS.TS Lê Văn Lữ, nhóm đã xây dựng quy trình vận hành lò đốt rác bằng hồ 

quang điện và tiến hành đốt thử nghiệm các loại rác thải có nguy cơ phát sinh 

dioxin/furans cao như nhựa PVC, cao su, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật và vải có 

nylon. 

 

Vận hành đốt rác nguy hại trong lò (trái) và dùng thiết bị đo khí thải ra từ ống khói để 

đối chiếu với chuẩn. Ảnh: Nhóm nghiên cứu. 

Kết quả cho thấy, nhiệt độ buồng đốt sơ cấp từ 650°C đến 800°C được duy trì và kiểm 

soát tự động thông qua bộ phát nhiệt điện trở; thời gian lưu khí đảm bảo 2 giây và hệ 

số rối; lưu lượng cấp khí được cố định với hệ số không khí dư 1,1. 

Khi vận hành lò ở chế độ nhiệt độ buồng đốt thứ cấp trên 1.500°C, đảm bảo cho kết 

quả xử lý các thành phần khí thải đều có nồng độ đạt quy chuẩn kể cả thông số bụi, khí 

CO và dioxin/furans. Hiệu quả xử lý dioxin/furans rõ rệt, nồng độ dioxin/furans giảm 

5 lần so với ở chế độ đốt thông thường trong cùng điều kiện đốt. 

Cân bằng nhiệt của lò đốt và so sánh kết quả tính toán nhiệt cấp bằng hồ quang điện 

cho thấy hiệu suất sử dụng nhiệt năng của hồ quang điện đạt 98%, cao hơn nhiều so 

với phương pháp phát nhiệt bằng plasma (chỉ đạt từ 40% đến 50%). Ngoài ra, thiết bị 

phát hồ quang đơn giản, dễ bảo trì, thay thế và suất đầu tư thấp hơn trên cùng một 

công suất phát nhiệt so với những công nghệ thiêu đốt khác hiện nay. 

Giá đầu tư lò đốt rác hồ quang điện công suất 100 kg/ngày vào khoảng từ 600 triệu 

đến 900 triệu đồng; chi phí xử lý rác bằng lò hồ quang điện ước tính khoảng 23.350 

đồng/kg. Với chi phí đầu tư, vận hành thấp so với các công nghệ khác, lò đốt rác hồ 

quang điện hoàn toàn phù hợp với các quy mô xử lý chất thải nguy hại đến chất thải có 

chứa hàm lượng halogen hữu cơ vượt ngưỡng nguy hại tại Việt Nam. 
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Nhiệt độ buồng SC, TC và khói thải trong quá trình lấy mẫu, các thông số đều đạt theo 

quy chuẩn chung. Ảnh: Nhóm nghiên cứu. 

 

Thu mẫu dioxin/furans đưa đi phân tích để đánh giá độ hiệu quả của lò đốt. Ảnh: 

Nhóm nghiên cứu. 

Nhóm nghiên cứu đã làm chủ công nghệ phát hồ quang theo điều kiện và công suất 

của lò đốt rác nguy hại, bước đầu khai thác công nghệ hồ quang điện vào lĩnh vực xử 

lý chất thải, đặc biệt là chất thải nguy hại bằng nhiệt độ cao. Do đó, các tác giả mong 

muốn có những hướng dẫn và quy định cụ thể để có thể triển khai áp dụng và chuyển 

giao công nghệ, mở ra hướng đi mới trong việc xử lý chất thải rắn, xử lý các loại chất 

thải nguy hại thường có trong rác thải sinh hoạt, công nghiệp, y tế,… góp phần bảo vệ 

môi trường. 
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MET: Hệ thống xử lý nước nước thải 3 không 

 

Hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ MET tại Cụm Công nghiệp An Xá. 

(http://truyenthongkhoahoc.vn/)Với ưu điểm không lõi lọc, không hóa chất và không 

điện năng, công nghệ MET (Mechanical Energy Technologies) của Công ty TNHH 

Công nghệ Xử lý nước TA đã mang lại một hướng đi mới trong việc xử lý nước thải ở 

Việt Nam.. 

Sử dụng năng lượng cơ học tự sinh đầu tiên trên thế giới 

Công nghệ MET được khởi đầu từ năm 2011, khi kỹ sư Vũ Tiến Anh, Giám đốc Công 

ty TNHH Công nghệ Xử lý nước TA nhận thấy mức độ ô nhiễm nguồn nước ngày 

càng phức tạp, trong khi nhu cầu nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp 

ngày càng lớn, còn các công nghệ lọc nước, xử lý nước thải hiện tại ở Việt Nam thì 

chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội cũng như yêu cầu về chất lượng và giá 

thành.  

Theo kỹ sư Vũ Tiến Anh, để khắc phục các nhược điểm của công nghệ xử lý nước cấp, 

nước thải mà Việt Nam thường áp dụng, công nghệ MET hướng tới việc không sử 

dụng hóa chất, không sử dụng vi sinh, không sử dụng điện năng. Công nghệ MET dựa 

trên nguyên lý của sự thay đổi áp lực để phân tách dòng nước, hình thành màng lọc tự 

nhiên, sử dụng cơ chế tác động vật lý để tổng hợp xử lý nước thải, sử dụng hỗn hợp 

nguyên liệu chuyên biệt không cần bổ sung để xử lý vi khuẩn và một số độc chất khác 

có trong nước. Vì vậy, công nghệ MET thân thiện với môi trường nước nói riêng và 

môi trường nói chung, từ đó giảm các tác động đến biến đổi khí hậu. 

Không chỉ xử lý được nguồn nước giếng khoan, hệ thống xử lý nước MET còn xử lý 

được các nguồn nước thải sinh hoạt, nước thải của các nhà máy công nghiệp, nước thải 

bệnh viện, nước ao hồ… với ưu điểm không lõi lọc, không hóa chất và không điện 

năng. Nước cấp cho hệ thống được cấp từ bể gom ba ngăn, nước thải từ nhiều nguồn 

sau khi qua bể gom sẽ được lọc bớt các loại lá cây, dị vật, mùn đất… Sau đó dòng 

nước được bơm đẩy lên một bể cấp, từ đó chảy xuống thiết bị xử lý với tốc độ điều 

hòa. Sau khi xử lý xong, nguồn nước sẽ được đưa ra ngoài bể chứa và đi ra ngoài môi 

trường. 

Khác biệt với các công nghệ hiện nay trên thị trường trong và ngoài nước, hệ thống xử 

lý nước MET là một hệ thống xử lý nước bằng phương pháp Cơ – Tĩnh - Xử lý hóa trị 
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nhằm khắc phục nhược điểm của các hệ thống lọc truyền thống thường xuyên phải 

thay lõi lọc gây lãng phí kinh tế và công sức bảo hành thường xuyên. Nguyên lý hoạt 

động của thiết bị là khi nước đủ vận tốc dòng chảy qua van hơi tự do, qua nhiều ống 

tạo tia định sẵn, tách phần tia riêng gây oxi dao động hỗn hợp bị tuần hoàn ngược nhờ 

áp suất trong máy đẩy các thành phần nặng hơn nước ra ngoài, gặp nguyên liệu cát bị 

oxi hóa nhanh tạo ra màng. Phần nước còn lại rơi tự do trong thiết bị nhưng vẫn đủ để 

vận hành liên hoàn, phần ra nhanh hay chậm đều tạo ra lớp màng, lớp nọ kế tiếp lớp 

kia để tạo nên màng lõi lọc tự nhiên do tạp chất hình thành. 

Công nghệ xử lý nước MET có khả năng loại bỏ các thành phần tạp chất và khoáng 

chất nguy hại cho sức khỏe con người như Asen, phèn, sắt…Đồng thời giữ lại các 

thành phần có lợi cho sức khỏe con người, xử lý triệt để một số khí độc bao gồm: 

metan, hydro sunphua, amoni… 

Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Xử lý nước TA nhấn mạnh: “Công nghệ lọc 

nước an toàn đã được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới với mong muốn mang đến 

nguồn nước chất lượng nhất tới cho người sử dụng. Tuy nhiên một hạn chế ở những 

công nghệ này mà cho đến giờ vẫn chưa thể khắc phục được đó là tiêu tốn nhiều điện 

năng, chi phí sử dụng và hiệu suất không phải là tối đa. 

Sự sáng tạo nên công nghệ xử lý nước MET đã hoàn toàn khắc phục được vấn đề này, 

khi không tiêu tốn điện năng mà chỉ sử dụng năng lượng cơ học để lọc nước, nên giá 

thành giảm tới 90% so với các công nghệ khác. Đặc biệt,  các chuyên gia đánh giá 

công nghệ này hoạt động rất ổn định mà lại tốn ít diện tích, hiệu suất sử dụng cao. Một 

hệ thống sử dụng công nghệ xử lý nước MET có tuổi thọ lên đến hơn 20 năm. 

Gặt hái quả ngọt 

Việc chứng minh được sản phẩm của mình đã giúp cho MET được Cục Sở hữu Trí tuệ 

cấp Bằng Sáng chế vào tháng 7/2019. Đến tháng 12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ 

chính thức công nhận Công ty TNHH Công nghệ Xử lý nước TA là doanh nghiệp 

Khoa học Công nghệ, một sự thừa nhận sau quá trình chọn lọc vô cùng khắt khe. 

Tại chương trình Đào tạo tiền ươm tạo do BQL Dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm Đổi 

mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) tổ chức năm 2019, công 

nghệ MET đã được đánh giá cao. Không chỉ  là một trong ba dự án xuất sắc nhất được 

trao giải trong chương trình Đào tạo tiền ươm tạo của VCIC, tại cuộc thi khởi nghiệp 

sáng tạo “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” do BQL Dự án VCIC tổ chức vào 

tháng 6/2019, công nghệ xử lý nước MET đã vượt qua gần 1.000 dự án, để trở thành 

một trong 16 dự án xuất sắc nhất nhận giải thưởng. 

Sau đó, công nghệ xử lý nước MET tiếp tục được VCIC tạo điều kiện tối đa trong việc 

tiếp cận dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp gồm đào tạo, cố vấn, kết nối với 

các mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp, mạng lưới chuyên gia, đối tác cũng như cơ sở vật 

chất và tiếp cận nguồn đầu tư. 

Tại Triển lãm Công nghệ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, hệ thống xử lý nước 

sạch MET cũng được Bộ KH&CN trao giải Sáng kiến đổi mới trong việc ứng phó với 

biến đổi khí hậu tại Việt Nam. 

Với sự độc đáo và có giá trị thực tế, sau một năm đạt giải thưởng do VCIC trao, đến 

nay, công nghệ xử lý nước MET đã thực sự đi vào cuộc sống bởi những giá trị cốt lõi. 

Có quy mô xử lý từ hộ gia đình, khu dân cư đến khu công nghiệp và các địa phương, 
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công nghệ MET đã lắp đặt cho hàng nghìn hộ gia đình trên cả nước và ký kết với các 

công ty, đơn vị sản xuất công nghiêp: Xi măng Chinfon (Hải Phòng), gỗ Bình Minh 

(Ninh Bình), Công ty ống nhựa DISMY (Hưng Yên), Poshaco, Công ty Cao su Đồng 

Nai, cơ sở sản xuất rượu tại Lập Lễ, Hải Phòng, Xưởng X467 Bộ Quốc phòng, Công 

ty in Nhân dân Bình Đinh, cụm công nghiệp An Xá, Nam Định, Khu Du lịch Sunset, 

xử lý nước giếng khoan cho nhiều trường học tại Hà Trung, Thanh Hóa do USAID tài 

trợ; 700 công trình xử lý nước giếng khoan cho hộ gia đình vv… 

Bên cạnh đó, công nghệ xử lý nước MET đã được nhận nhiều giải thưởng trong nước 

và quốc tế: Huy chương vàng tại cuộc thi Sáng chế tổ chức tại Canada, huy chương 

Bạc tại cuộc thi công nghệ môi trường xanh tốt nhất thế giới tổ chức tại Nhật Bản, giải 

công nghệ dẫn đầu ở Singapore cùng 4 huy chương tại Đài Loan, Giải thưởng khởi 

nghiệp sáng tạo “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” của Bộ KH&CN.vv…và 

hiện đã được đăng ký Bằng sáng chế độc quyền. 

 

Anh Vũ Tiến Anh chứng minh sự khác nhau giữa hai chai nước trước và sau khi qua 

hệ thống lọc theo công nghệ MET tại Cụm công nghiệp An Xá, Nam Định 

Theo kỹ sư Vũ Tiến Anh, “Trước đây, khi chưa được Bộ KH&CN đánh giá, mỗi khi 

tiếp cận các doanh nghiệp hoặc địa phương, các đối tác đều yêu cầu phải có kiểm định 

của cơ quan quản lý nhà nước. Nếu chưa có đánh giá sẽ rất khó khăn cho họ trong quá 

trình làm việc với các cơ quan nhà nước vì thủ tục yêu cầu phải có.” 

Những sự hỗ trợ của Bộ KH&CN và những thành công ban đầu cũng chính là bệ 

phóng để tới đây công nghệ MET mạnh dạn tiến xa hơn bằng việc tham gia xử lý nước 

thải trong tất cả các lĩnh vực của đời sống và sản xuất, vì thế, tiềm năng MET không 

chỉ phát triển trên toàn quốc, mà còn tự tin bước ra thế giới. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Vật liệu mới tạo ra hydro từ muối và nước ô nhiễm 

 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Bách khoa Tomsk cùng với các nhà khoa 

học tại trường Đại học Hóa học và Công nghệ, Prague và trường Đại học Jan 

Evangelista Purkyne ở Ústí nad Labem đã chế tạo được vật liệu 2 chiều mới để sản 

xuất hydro, tạo nền tảng cho năng lượng thay thế. Vật liệu này sinh ra các phân tử 

hydro từ nước ngọt, nước mặn và nước ô nhiễm một cách hiệu quả khi tiếp xúc với 

ánh nắng mặt trời. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí ACS Applied 

Materials & Interfaces. 

"Hydro là nguồn năng lượng thay thế. Do đó, sự phát triển của các công nghệ hydro 

có thể trở thành giải pháp cho thách thức năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, một số vấn 

đề cần được giải quyết. Đặc biệt, các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm các phương 

pháp xanh và hiệu quả để sản xuất hydro. Một trong những phương pháp chính là 

phân tách nước khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Trên hành tinh có nhiều nước 

nhưng chỉ có một vài phương pháp phù hợp để khử mặn nước biển hoặc nước ô nhiễm. 

Ngoài ra, phổ hồng ngoại chiếm 43% ánh nắng mặt trời được sử dụng rất ít", Olga 

Guselnikova, trưởng nhóm nghiên cứu nói. 

Vật liệu mới có cấu trúc ba lớp dày 1 micromet. Lớp dưới là màng vàng mỏng, lớp thứ 

hai được làm từ bạch kim dày 10 nm và lớp thứ ba là màng khung kim loại hữu cơ của 

các hợp chất crom và phân tử hữu cơ. 

"Trong các thí nghiệm, chúng tôi đã tưới nước vào vật liệu và niêm phong thùng chứa 

để lấy mẫu khí định kỳ nhằm định lượng hydro. Ánh sáng hồng ngoại đã gây kích thích 

cộng hưởng plasmon trên bề mặt mẫu. Các điện tử nóng trên màng vàng được chuyển 

sang lớp bạch kim. Các điện tử nóng đã kích hoạt khử các proton tại giao diện với lớp 

hữu cơ. Nếu các điện tử đi đến trung tâm xúc tác của khung kim loại hữu cơ, thì chúng 

cũng được sử dụng để khử proton và thu hydro", Guselnikova giải thích. 

Các thí nghiệm đã chứng minh 100 cm
2
 vật liệu tạo ra 0,5 lít hydro trong một giờ. Đây 

là một trong những tỷ lệ cao nhất được ghi nhận cho vật liệu 2 chiều. Trong tương lai, 

nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ cải tiến để vật liệu hiệu quả cho cả phổ hồng ngoại và 

quang phổ nhìn thấy. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-07-material-hydrogen-salt-

polluted.html,  
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Sợi quang làm từ gel có nguồn gốc tảo biển 

 

Trường Đại học Campinas (UNICAMP), Braxin đã tạo ra sợi quang làm từ agar. 

Loại sợi này có thể ăn được, tương thích sinh học và phân hủy sinh học. 

Sợi quang đó có thể được sử dụng trong thí nghiệm in vivo để chụp ảnh cấu trúc cơ 

thể, phân bố ánh sáng cục bộ trong liệu pháp quang học (như  kích thích tế bào thần 

kinh bằng ánh sáng để nghiên cứu các mạch thần kinh trong não sống) và phân phối 

thuốc cục bộ. Một ứng dụng khả thi khác là phát hiện vi sinh vật trong các cơ quan cụ 

thể, trong trường hợp này, đầu dò sẽ được cơ thể hấp thụ hoàn toàn sau khi thực hiện 

xong nhiệm vụ. 

Agar là gelatin tự nhiên thu được từ tảo biển. Thành phần của nó bao gồm hỗn hợp 

gồm  hai polysacarit, agarose và agaropectin. "Sợi quang mà chúng tôi đã chế tạo, là 

một hình trụ thạch có đường kính ngoài 2,5 mm và sự sắp xếp bên trong thường xuyên 

của sáu lỗ khí hình trụ 0,5 mm xung quanh lõi rắn. Ánh sáng bị giới hạn do sự khác 

biệt giữa các chỉ số khúc xạ của lõi thạch và các lỗ thông hơi", Eric Fujiwara, trưởng 

nhóm nghiên cứu nói. "Để sản xuất sợi, chúng tôi đã đổ agar vào một khuôn có sáu 

thanh bên trong được đặt dọc theo trục chính. Gel tự phân bố để lấp đầy không gian 

trống. Sau khi làm mát, các thanh được tháo ra để tạo thành các lỗ khí và ống dẫn 

sóng làm cứng được đẩy ra khỏi khuôn. Chỉ số khúc xạ và hình dạng của sợi có thể 

được điều chỉnh bằng cách thay đổi thành phần của dung dịch agar và thiết kế khuôn 

tương ứng". 

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm chất sợi trong nhiều môi trường khác nhau từ 

không khí và nước đến etanol và acetone, từ đó, đi đến kết luận sợi nhạy cảm với môi 

trường. Thực tế gel trải qua những thay đổi về cấu trúc để đáp ứng với sự thay đổi 

nhiệt độ, độ ẩm và pH làm cho sợi phù hợp với cảm biến quang học. 

Một ứng dụng triển vọng khác là sử dụng sợi quang đồng thời vừa làm cảm biến quang 

học và môi trường phát triển cho vi sinh vật. Fujiwara cho rằng: "Trong trường hợp 

này, ống dẫn sóng có thể được thiết kế như thiết bị dùng một lần có chứa các chất dinh 

dưỡng cần thiết. Các tế bào bất động trong thiết bị sẽ được cảm biết quang học và tín 

hiệu sẽ được phân tích bằng máy ảnh hoặc máy quang phổ". 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-07-optical-fiber-gel-derived-

marine.html, 
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Virus tạo ra trong phòng thí nghiệm hỗ trợ nghiên cứu COVID-19 

 

Nhóm nghiên cứu tại trường Y, Đại học Washington đã tạo ra loại virus trong 

phòng thí nghiệm tương tự như virus corona mới nhưng không nguy hiểm, có thể 

hỗ trợ nỗ lực nghiên cứu các liệu pháp và vắc-xin phòng ngừa COVID-19. 

Virus corona mới gây COVID-19 có thể cướp đi sinh mạng của con người, phải được 

nghiên cứu trong các điều kiện an toàn nghiêm ngặt. Các biện pháp phòng ngừa bao 

gồm mặc những bộ quần áo sinh học toàn thân với mặt nạ điều áp và phòng thí nghiệm 

với nhiều cấp độ ngăn chặn và hệ thống thông gió chuyên dụng. 

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học không được tiếp cận với các biện pháp đảm bảo an 

toàn, gây cản trở nỗ lực tìm kiếm thuốc và vắc-xin. Vì vậy, các nhà khoa học tại Đại 

học Washington đã tạo ra một loại virus lai không đòi hỏi các phương tiện bảo vệ. 

Để tạo ra virus, nhóm nghiên cứu đã thay thế một gen trong virus không nguy hiểm 

bằng một gen có trong virus corona mới. Virus lai lây nhiễm cho các tế bào và được 

các kháng thể coi như virus corona, nhưng có thể được nghiên cứu bằng các phương 

thức an toàn trong phòng thí nghiệm thông thường. 

Virus lai tạo có thể giúp các nhà khoa học đánh giá một loạt các biện pháp phòng ngừa 

và điều trị dựa trên kháng thể đối với COVID-19. Vì với hệ miễn dịch, virus lai trông 

giống virus corona, nên đây là ứng viên tiềm năng cho vắc-xin. Các nhà khoa học đang 

tiến hành nghiên cứu động vật để đánh giá tiềm năng của virus. 

Nghiên cứu đã được công bố trực tuyến trên tạp chí Cell Host and Microbe. 

N.P.D (NASATI), theo https://www.upi.com/Health_News/2020/07/27/Lab-created-

virus-may-aid-COVID-19-research-scientists-say/4821595861498 
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Sử dụng ánh sáng thay vì điện trong cấy ốc tai điện tử 

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu liên kết với nhiều tổ chức ở Đức đã phát triển thành 

công một bộ ốc tai chuyển đổi sóng âm thanh thành tín hiệu ánh sáng thay vì tín 

hiệu điện. Trong bài báo được công bố trên tạp chí Science Translational 

Medicine gần đây, nhóm nghiên cứu đã mô tả máy trợ thính mới này của họ và 

cách thức hoạt động của thiết bị này trên chuột thử nghiệm. 

Bộ ốc tai hoạt động bằng cách chuyển đổi sóng âm thanh thành tín hiệu điện mà được 

gửi đến các tế bào thần kinh trong tai. Ý tưởng là bỏ qua các tế bào tóc bị hư hại bên 

trong ốc tai để phục hồi thính giác. Nhưng vì chất lỏng trong tai cũng dẫn điện, các tín 

hiệu điện được tạo ra có thể bị gây cản trợ, dẫn đến mất độ phân giải. Kết quả là rất 

khó nghe trong một số tình huống, chẳng hạn như khi ở trong phòng đông người, hoặc 

khi nghe nhạc với nhiều nhạc cụ. Trong nỗ lực mới này, các nhà nghiên cứu đã tìm 

cách thay thế các tín hiệu điện trong các thiết bị đó bằng các tín hiệu ánh sáng, sẽ 

không bị vấy bẩn bởi chất lỏng trong tai, và do đó cải thiện khả năng nghe cho người 

bệnh. 

Ở tất cả các loại thiết bị ốc tai, âm thanh đi vào tai được hướng đến một con chip máy 

tính xử lý âm thanh mà nó dò thấy. Sau quá trình xử lý này, con chip chuyển trực tiếp 

đến một thiết bị khác để tạo ra các tín hiệu gửi đến các nơ-ron thần kinh. Với hệ thống 

mới này, các nhà nghiên cứu đã phát triển được một thiết bị phát ra ánh sáng bằng 

cách sử dụng các con chip LED và gửi nó qua cáp quang trực tiếp đến các tế bào thần 

kinh. 

Để một hệ thống như vậy hoạt động, các tế bào thần kinh bên trong tai sẽ phải được 

sửa đổi theo một cách nào đó để cho phép chúng phản ứng với ánh sáng thay vì điện. 

Đối với mục đích thử nghiệm, các nhà nghiên cứu đã biến đổi chuột trong phòng thí 

nghiệm để phát triển các tế bào thần kinh trong tai sẽ phản ứng với ánh sáng. Trong 

thiết bị này của họ, họ đã sử dụng một bộ cấy với 10 chip LED. Họ cũng huấn luyện 

những con chuột phản ứng với những âm thanh khác nhau trước khi làm mất khả năng 

hoạt động của tế bào lông của chúng và tiến hành cấy ghép các thiết bị ốc tai. Các bộ 

ốc tai làm việc theo như hy vọng của nhóm nghiên cứu, những con chuột có thể phản 

ứng theo những cách tương tự với những âm thanh được tạo ra tương tự. 
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Các nhà nghiên cứu cho rằng ở người, một thiết bị như vậy sẽ sử dụng 64 đèn LED 

hoặc các kênh nguồn sáng khác. Họ cũng có kế hoạch tiến hành nhiều nghiên cứu hơn 

với thiết bị mới này và hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vào năm 2025. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-07-electricity-cochlear-

implants.html,  
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Cách tiếp cận mới đo đồng thời các kết nối EEG và fMRI 

 

Sepideh Sadaghiani rất quan tâm đến việc nghiên cứu kết nối và các chức năng của 

các mạng não. Nguồn: Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Beckman. 

Nghiên cứu mới chứng minh làm cách nào hai phương pháp đo hoạt động thần 

kinh trong não khác nhau, điện não đồ và chụp cộng hưởng từ chức năng, có thể 

đồng thời cung cấp các dữ liệu có ý nghĩa dựa trên các mạng não bộ. 

Chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) và điện não đồ (EEG) là phương pháp được sử 

dụng để cung cấp thông tin ở các góc cạnh rất khác nhau của giao tiếp thần kinh trong 

các khu vực não. fMRI nắm bắt rất chậm các góc cạnh giao tiếp dựa trên cơ sở năng 

lượng tiêu hao của tế bào thần kinh, trong khi đó EEG trực tiếp đo nhanh chóng các 

giao tiếp của tế bào thần kinh trong thời gian thực từ các tín hiệu điện của não. 

Mới đây, các nhà nghiên cứu từ Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Beckman đã 

phát triển một phương pháp tiếp cận mới, xem xét cả hai phương pháp đo này, để có 

thể đo đồng thời các giao tiếp thần kinh não bộ. Nghiên cứu này đã được công bố trên 

NeuroImage gần đây. 

Sepideh Sadaghiani, trợ lý giáo sư tâm lý học tại Trường Đại học Illinois, Urbana-

Champaign, người đứng đầu Phòng thí nghiệm CONNECT tại Viện Beckman, cho 

biết: “Trong hai thập kỷ qua, hai phương pháp đo này là phương pháp phổ biến để 

xem xét cách thức giao tiếp ở các vùng khác nhau của não bộ thay vì chỉ tập trung vào 

hoạt động từng vùng riêng lẻ. The connectome là một tấm bản đồ mô tả tổng thể các 

liên kết thần kinh bên trong não. Tuy nhiên, thật khó để xem xét kết nối fMRI và EEG 

cùng một lúc”. 

Điện não đồ đo các tín hiệu điện được tạo ra bởi các tế bào thần kinh trên não nhưng 

máy quyét MRI được sử dụng để xác định chức năng bằng chụp cộng hưởng từ can 

thiệp vào tín hiệu EEG bởi vì máy chụp cộng hưởng từ này sử dụng các từ trường 

mạnh để tạo ra hình ảnh các mô, các cơ quan nội tạng cũng như các cấu trúc khác bên 

trong cơ thể trên máy vi tính.  

“Chúng tôi đã xem xét cách thức fMRI mô tả tổng thể các thay đổi theo thời gian và 

liệu những thay đổi đó có đi kèm với những thay đổi trong kết nối điện sinh lý như khi 

được đo bằng EEG hay không”, Sadaghiani nói. 
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Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, fMRI bị chỉ trích trong quá khứ bởi lúc chụp 

có tiếng ồn từ máy phát ra do hiện tượng cộng hưởng. Các thay đổi trong bản đồ mô tả 

tổng thể các liên kết thần kinh bên trong não theo thời gian liên quan đến những thay 

đổi thực tế trong hoạt động thần kinh đều được đo bằng EEG nhưng các mô tả tổng 

bên trong não bằng EEG trước đây bị chỉ trích bởi các phép đo không cung cấp chính 

xác các giao tiếp não, chỉ có ý nghĩa trong việc nghiên cứu các kết nối toàn bộ não vì 

chúng tương quan với các thay đổi của liên kết fMRI. 

“Từ mối tương quan này, nhóm nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy những thiếu sót 

của cả hai phương pháp có thể khắc phục được và có thể thu được các dữ liệu có ý 

nghĩa lớn”, Sadaghiani cho biết. 

Các nhà nghiên cứu rất quan tâm đến việc cải thiện các hạn chế của hai phương pháp 

này. 

Sadaghiani cho biết: “fMRI được sử dụng để xem xét các vùng đặc biệt của não, có 

kích thước chỉ vài milimet. Mặt khác, tín hiệu EEG chỉ có thể quan sát được các vùng 

não có kích thước lớn. Nếu chúng ta cần so sánh các kết quả thu được từ cả hai bộ dữ 

liệu, chúng ta sẽ mất độ chính xác của fMRI. Ngược lại, EEG đo rất nhanh các thay 

đổi trong các kết nối trong khi fMRI có tốc độ đo rất chậm. Do đó, khi so sánh các mô 

tả thay đổi của não trong EEG và fMRI, chúng ta sẽ có thể mất đi độ phân giải tạm 

thời của điện não đồ”. 

“Nghiên cứu cho thấy kết hợp cả hai phương thức trên có thể theo dõi sự thay đổi của 

giao tiếp não một cách đáng tin cậy, cung cấp nền tảng vững chắc cho các nghiên cứu 

khám phá nhận thức và bệnh lý não của con người trong tương lai". Jonathan Wirsich, 

nghiên cứu sinh bậc sau tiến sĩ tại phòng thí nghiệm CONNECT nói. 

Các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành các nghiên cứu trong tương lai tại Trung tâm hình ảnh 

y sinh tại Beckman để có được dữ liệu chất lượng cao hơn. Kết hợp với các phương 

pháp phân tích mới, họ có kế hoạch so sánh các kết nối EEG và fMRI mà không làm 

mất đi lợi thế của một trong hai phương pháp. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-07-approach-

simultaneously-eeg-fmri-connectomes.html, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Ứng dụng di truyền số lượng và di truyền phân tử để tạo vật liệu ban đầu cho 

chọn giống tôm sú theo tính trạng tăng trưởng 

 

Tôm sú Penaeus monodon Fabricius (1798) được coi là một loài thủy sản nuôi 

kinh tế quan trọng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, tôm sú đã và sẽ 

tiếp tục là một trong các đối tượng nuôi chủ lực cho xuất khẩu thủy sản. Ngành 

công nghiệp nuôi tôm với sản lượng hơn 300.000 tấn/năm đòi hỏi gần 30 tỉ tôm 

giống chất lượng cao hàng năm. 

Hiện nay tôm sú bố mẹ chủ yếu đánh bắt từ tự nhiên đem đến nhiều hệ lụy, trong đó 

quan trọng hơn cả là lây truyền mầm bệnh từ tự nhiên vào các mô hình nuôi. Thực tiễn 

cho thấy nhu cầu tôm sú giống hiện nay của người nuôi hoàn toàn được đáp ứng bằng 

sản xuất trong nước, nhưng chất lượng tôm giống luôn là vấn đề nan giải. Tôm sú 

giống không được kiểm soát chặt chẽ về mầm bệnh cũng như chất lượng dẫn đến 

những tổn thất to lớn cho người nuôi tôm. Đây là những thách thức lớn trong nỗ lực 

phát triển bền vững ngành công nghiệp nuôi tôm của Việt Nam. 

Nhằm chủ động con giống gia hóa, có tốc độ tăng trưởng nhanh và sạch bệnh thì giải 

pháp chọn giống nâng cao tốc độ tăng trưởng kết hợp sản xuất con giống sạch bệnh là 

giải pháp sẽ giải quyết triệt để vấn đề về chất lượng con giống. Do giá trị thương mại 

của tôm sú rất lớn, tính cạnh tranh cao vì vậy có nhiều công ty trên thế giới đã đầu tư 

vào các nghiên cứu trên tôm sú liên quan đến các chương trình gia hóa, sản xuất tôm 

sạch bệnh, chọn giống tăng trưởng, chọn giống kháng bệnh, v.v. Tuy nhiên, cũng vì lý 

do thương mại mà rất ít các công trình đã thực hiện được công bố mặc dù sản phẩm 

của các chương trình này đã được thương mại hóa trên thị trường. Các công ty như 

Moana (Bỉ), CSIRO (Úc), công ty CP (Thái Lan) từ lâu đều nỗ lực chọn giống tôm sú 

nhưng về mặt học thuật thì họ hoàn toàn giữ bí mật. Một số ít những nghiên cứu được 

công bố bao gồm: Chương trình chọn giống tại Úc (Kenway và ctv., 2006; Preston và 

ctv., 2009), Thái Lan (Damrongchai, 2002), Hawaii, Madagascar và Brunei. 

Xuất phát từ thực tế trên, TS. Nguyễn Văn Hảo, hiện đang công tác tại Viện Nghiên 

cứu Nuôi trồng Thủy sản II cùng các đồng nghiệp đã thực hiện đề tài “Ứng dụng di 

truyền số lượng và di truyền phân tử để tạo vật liệu ban đầu cho chọn giống tôm sú 

theo tính trạng tăng trưởng”. Đánh giá về hiệu quả do đề tài mang lại: 
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a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ: Đề tài đã làm chủ, nắm bắt các công nghệ như 

sau: 

- Công nghệ gia hóa tôm sú trong hệ thống an toàn sinh học, sàng lọc bệnh trong sản 

xuất tôm sú sạch bệnh. Trên thế giới, gia hóa tôm sú đã bắt đầu từ thập niên những 

năm 70, cho đến nay công nghệ này vẫn chưa khắc phục được nhược điểm các chỉ tiêu 

thành thục và sức sinh sản thấp của tôm gia hóa. So với trình độ công nghệ thế giới, 

các chỉ tiêu thành thục và sức sinh sản của tôm gia hóa đạt được trong nghiên cứu này 

là không thua kém. 

- Các công nghệ trong lĩnh vực di truyền chọn giống tôm sú như: đánh giá mức độ biến 

dị của quần đàn thu thập, sản xuất gia đình tôm sú, đánh dấu từng gia đình bằng phẩm 

màu huỳnh quang, cải thiện di truyền của quần đàn tôm sú... Kết quả của Đề tài là lần 

đầu tiên tại Việt Nam những kết quả nghiên cứu về di truyền số lượng được công bố, 

đầy đủ các thông số di truyền cơ bản của tôm sú và là cơ sở lý luận cho những nghiên 

cứu tiếp theo trên đối tượng này. 

b) Hiệu quả về kinh tế và xã hội: Đề tài đã tạo ra sản phẩm là đàn tôm chọn giống thế 

hệ G1, sạch bệnh, số lượng 1.076 con, với các thông số di truyền như đã được trình 

bày, chưa có trên thị trường. Đây là nguồn vật liêu ban đầu cho các thế hệ chọn giống 

tiếp theo. 

Có thể cung cấp cho thị trường đàn tôm chọn giống từ thế hệ G2 để sản xuất thành tôm 

bố mẹ. Có thể nhanh chóng chuyển giao công nghệ sản xuất tôm gia hóa sạch bệnh 

cho các doanh nghiệp trong nước có nhu cầu. 

Tôm chọn giống, sạch bệnh khi được thương mại hóa sẽ cung cấp cho thị trường con 

giống có tính trạng tăng trưởng nhanh, không mang mầm bệnh, đây là 02 đặc tính hiện 

đang làm ngành công nghiệp này chậm phát triển trong những năm gần đây. 

Sau một thời gian thực hiện, đề tài đã thu được một số kết quả nổi bật như sau: 

* Bốn quần thể ban đầu thu thập bao gồm 3 quần thể từ tự nhiên (Nội địa, Ấn Độ 

Dương, Thái Bình Dương) và 1 quần thể gia hóa có chỉ số sai khác di truyền giữa các 

quần thể là khá nhỏ (FST 0,033 ± 0,05). Có sự khác biệt chỉ số thông tin đa hình PIC 

và chỉ số đa dạng gien của nhóm mẫu gia hóa (thấp nhất) với các nhóm mẫu từ tự 

nhiên. Xét về kiểu hình trong các phép lai nội dòng thì phép lai GG cho kết quả tăng 

trưởng tốt nhất sau đó lần lượt là các phép lai NN và hai nhóm tôm nhập nội (AA và 

TT). Dòng nội địa (NN) thể hiện sự trội hơn về tính trạng tăng trưởng đối với 2 đàn 

tôm có nguồn gốc tự nhiên còn lại (TT và AA). Hơn nữa, con cái và con đực của phép 

lai có sự hiện diện của con mẹ có nguồn gốc nội địa (N) cho tỷ lệ sống cuối giai đoạn 

thành thục là khá và ổn định; tỷ lệ tham gia sinh sản và tỷ lệ lấy tinh cao nhất. Tôm cái 

của các phép lai (GA, GG, GN, GT) có nguồn gốc Gia hóa cho tỷ lệ tham gia sinh sản 

thấp nhất. Hệ số biến thiên khối lượng thân của các phép lai dao động từ trung bình 

đến cao, 17,4% đến 28,7%. Như vậy, nguồn vật liệu G0 có tính đa dạng cao và là 

nguồn vật liệu tốt cho chọn giống. 

* Hệ số di truyền của tính trạng khối lượng thu hoạch khá cao, việc chọn lọc dự kiến 

sẽ mang lại hiệu quả cao. Hệ số di truyền ước tính (h 2 ) cho tôm nuôi tại Khánh Hòa 

là 0,60 ± 0,17 và cho tôm nuôi tại Bà Rịa - Vũng Tàu là 0,56 ± 0,15. Hệ số di truyền 

cho tính trạng tỉ lệ sống cá thể, ước tính cho tôm nuôi tại Khánh Hòa là 0,18 ± 0,02 và 

cho Bà Rịa - Vũng Tàu là 0,19 ± 0,02. Tương quan di truyền giữa tỉ lệ sống và khối 
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lượng thu hoạch ở Vạn Ninh là 0,40 ± 0,08 và ở Vũng Tàu là 0,29 ± 0,08, cho thấy 

việc chọn lọc cải thiện tăng trưởng sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến tỉ lệ sống của tôm 

nuôi. Có tương tác G x E ở mức độ nhẹ với tương quan di truyền (rg) của khối lượng 

tôm khi thu hoạch giữa 2 môi trường nuôi Vạn Ninh và Vũng Tàu được ước tính là 

0,75 ± 0,09. Như vậy, quần thể chọn giống ban đầu có hệ số di truyền cao giúp chúng 

ta yên tâm cho chọn giống tiếp theo và hiệu quả chọn lọc ước tính cho trọng lượng lúc 

thu hoạch có thể cao ở cả môi trường nuôi Nam và Trung Bộ. 

* Khi áp dụng quy trình gia hóa và chọn giống của đề tài, 69 gia đình tôm bố mẹ thế 

hệ G0 được xác định sạch bệnh đã sinh sản tạo được 77 gia đình fullsib và halfsib thế 

hệ G1 phục vụ cho việc tính toán các thông số di truyền cơ bản. Kết quả chọn lọc được 

1.076 con tôm hậu bị thế hệ G1 làm cơ sở cung cấp vật liệu có chất lượng về tăng 

trưởng và sạch bệnh cho những chọn giống tiếp theo. Đối với quần thể tôm sú G1, hiệu 

quả chọn lọc ước tính trong trường hợp chọn lọc ngắt đoạn là 4,3 g và cho chọn lọc gia 

đình là 4,1 g. Tỉ lệ gia tăng chọn lọc tương ứng là 19,2 và 18,1%. Chọn lọc sẽ gia tăng 

tăng trưởng trong những thế hệ tôm tiếp theo. 

Có thể tìm đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu (Mã số 15087/2018) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.            

P.K.L (NASATI) 
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Hoàn thiện công nghệ sản xuất Curcumin từ củ nghệ vàng (Curcuma longa) và 

Bromelain từ cây dứa (Ananas sativa) và sản xuất thực phẩm chức năng từ hai 

sản phẩm trên 

 

Điều kiện sinh thái nước ta rất thích hợp cho cây nghệ và dứa phát triển, nguồn 

lao động dồi dào và nhu cầu thị trường ngày càng tăng, trên cơ sở các kết quả 

nghiên cứu của các đề tài khoa học công nghệ trong việc tạo ra công nghệ chiết 

xuất tinh chất nghệ (Curcumin), sản xuất Enzyme Bromelain và Thực phẩm chức 

năng từ 2 sản phẩm trên hết sức cần thiết đáp ứng nhu cầu cho đầu tư phát triển 

các vùng nguyên liệu khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, lao động và 

xây dựng hình thành ngành công nghiệp chế biến nghệ, phục vụ cho yêu cầu của 

thị trường, góp phần cải thiện đời sống của nông dân, nhất là ở những vùng cao, 

vùng xa, vùng dân tộc ít người. 

Phối hợp với dự án nhiều địa phương đã trồng nghệ theo nông nghiệp hữu cơ như Bắc 

Giang, Hòa Bình, Đắk Lắk, Hưng Yên, Quảng Nam…cung cấp cho sản xuất Curcumin 

làm thực phẩm chức năng phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong nước và từng 

bước tiếp cận thị trường ngoài nước. 

Tuy nhiên, sản lượng nghệ ở Việt Nam hàng năm đạt vài chục ngàn tấn nghệ tươi chủ 

yếu sử dụng làm thực phẩm. Tinh chất nghệ (Curcumin) chủ yếu còn nhập khẩu từ Ấn 

Độ và Trung Quốc hàng năm ước tính 20 - 30 tấn, chất lượng Curcumin nhập khẩu 

không ổn định. Trong khi nhu cầu Curcumin ở Việt Nam ngày một gia tăng, dự báo 

lên tới hàng 100 tấn/năm sau 2020 (tương đương với 40.000 tấn nghệ khô; 268.000 tấn 

nghệ tươi (tức là diện tích trông nghệ trên 10.000 ha hàng năm). 

Để giải quyết vấn đề trên từ năm 2013 Liên hiệp Khoa học Công nghệ Hóa học và Môi 

trường - Hội Hóa học Việt Nam là cơ quan chủ quản, đã được Bộ Công Thương phê 

duyệt và ký hợp đồng triển khai thực hiện dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất 

Curcumin từ củ nghệ vàng (Curcuma longa) và Bromelain từ cây dứa (Ananas 

sativa) và sản xuất thực phẩm chức năng từ hai sản phẩm trên”, do PGS. TS Dương 

Anh Tuấn làm chủ nhiệm đề tài. 

Từ kết quả nghiên cứu chuyên đề có một số kết luận sau: 
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1. Hiệu suất chiết Curcumin ở tỉ lệ dung môi/nguyên liệu bột nghệ thích hợp nhất là 

3/1 đạt 2,0 - 2,5%. Tỉ lệ dung môi thấp hơn 2,5/1 cho hiệu suất chiết thấp chỉ đạt 1,7% 

- 1,8%. Tỉ lệ dung môi từ 3,5/1 đến 4/1 hiệu suất chiết bằng tỉ lệ dung môi 3/1 song 

hiệu quả kinh tế không cao. Hiệu suất và hiệu quả kinh tế cao nhất ở tỉ lệ dung 

môi/nguyên liệu bột nghệ là 3/1. 

2. Số lần chiết là 3 lần có hiệu suất chiết Curcumin và hiệu quả kinh tế cao nhất 2,0 - 

2,5%. 

3. Thời gian chiết tối thiểu (giờ/mẻ) đối với quy mô công suất 600 - 1200kg nguyên 

liệu/mẻ cho hiệu suất và hiệu quả kinh tế cao nhất là 11 - 12 giờ chiết suất/mẻ. 

4. Dung môi Ethyl Acetate cho hiệu quả chiết Curcumin cao hơn so với Cồn thực 

phẩm 960. Cồn thực phẩm 960 có thể gần đạt bằng so với sử dụng dung môi Ethyl 

Acetate khi lượng dung môi/nguyên liệu từ 4/1 đến 5/1, thời gian chiết lên đến 15 - 16 

giờ và tăng nhiệt độ chiết nên hiệu quả kinh tế không cao, chỉ có thể sử dụng khi dung 

môi Ethyl Acetate gặp khó khăn. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15333/2018) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

Đ.T.V (NASATI) 

 

 


