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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Đa dạng hóa dược liệu cổ truyền bằng công nghệ hiện đại 

 

Đan sâm - một loại dược liệu quý. 

(NASATI) Các nhà khoa học đã xây dựng một mô hình phát triển dược liệu có khả 

năng tạo ra sinh kế mới cho người dân vùng Tây Bắc từ chính các cây bản địa quý 

như tam thất, đan sâm, ô đầu, ý dĩ. 

Ngày nay, việc tìm kiếm các hoạt chất tự nhiên có hoạt tính sinh học cao để làm thuốc 

là một xu thế được rất nhiều các nhà khoa học quan tâm. 

Vùng Tây Bắc với điều kiện tự nhiên phù hợp cho nhiều cây dược liệu quý đã được 

biết đến như: Ô đầu, đương quy, hà thủ ô đỏ, ba kích, phòng phong, cốt toái bổ... Mặc 

dù có nhiều lợi thế về phát triển cây dược liệu, nhưng Vùng Tây Bắc chưa khai thác 

mạnh mẽ thế mạnh này để phục vụ cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo và phát triển 

kinh tế của tỉnh, các loại cây dược liệu được trồng nhỏ lẻ manh mún, chưa quy hoạch 

phân vùng cụ thể để phát triển mạnh mẽ, quy trình trồng, chăm sóc, thu hái chủ yếu là 

kinh nghiệm truyền thống chưa theo các quy chuẩn. 

Vì vậy cần có nghiên cứu tạo ra sự liên kết từ khâu trồng dược liệu, bảo tồn, phát triển 

dược liệu tạo nguồn nguyên liệu chất lượng, tiếp đến là tạo ra các sản phẩm trung gian 

như dược liệu sạch, cao dược liệu... và tạo ra sản phẩm là thuốc, thực phẩm chức năng, 

mỹ phẩm... Đây chính là cơ sở quan trọng cho sự phát triển một cách bền vững dược 

liệu tại Việt Nam. 

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu của Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực 

hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển (theo hướng GACP) và bào chế một số chế phẩm từ 

dược liệu Ô đầu, Ý dĩ, Tam thất, Đan sâm ở vùng Tây Bắc” thuộc Chương trình 

KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Với mục tiêu thúc đẩy việc trồng 

trọt các cây đan sâm, tam thất, ô đầu, ý dĩ, xây dựng cơ sở khoa học của các cây dược 
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liệu này, phối hợp với các đơn vị sản xuất dược phẩm để thay thế nguồn nguyên liệu 

ngoại nhập và góp phần cải thiện cuộc sống của người dân nơi đây. 

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ nhiệm Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia 

Hà Nội, Chủ nhiệm của đề tài nói trên, công nghệ hiện đại kết hợp với y học cổ truyền 

đang là xu thế của khoa học chăm sóc sức khỏe hiện nay. Phát triển thuốc hiện đại trên 

cơ sở thuốc cổ truyền có một lợi điểm rất lớn là có nguồn gốc tự nhiên và tác dụng đã 

được khẳng định từ lâu trong thực tiễn điều trị. Tuy nhiên tác dụng của thuốc cổ truyền 

mới ở mức kinh nghiệm nên rất cần thiết phải được soi sáng bằng các tri thức khoa học 

hiện đại. 

Trước đây, đan sâm, tam thất, ô đầu, ý dĩ và nhiều cây thuốc khác đã từng được trồng 

ở Tây Bắc nhưng dần bị mai một vì người dân không tìm được đầu ra cho sản phẩm. 

Trong khi đó, mỗi năm nước ta cần khoảng 50.000-60.000 tấn dược liệu nhưng nguồn 

cung trong nước mới chỉ đáp ứng được 1/4, còn lại vẫn phải nhập khẩu. Hậu quả là 

không chỉ lãng phí tiềm năng dược liệu sẵn có mà còn tác động ngược trở lại, nông 

dân trồng dược liệu không bán được nên lại quay về làm nương trồng ngô và các cây 

lương thực... lâu ngày việc trồng các cây dược liệu này cũng bị mai một dần. 

Để có được quy trình cụ thể về trồng trọt, thu hái và chế biến bốn loại dược liệu này, 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải và nhóm nghiên cứu phải phân tích đặc điểm hình thái 

của từng loại cây, điều kiện tự nhiên và thực trạng trồng từng loại cây ở các địa 

phương khác nhau thuộc vùng Tây Bắc. 

Qua đó, nhóm nghiên cứu đã rút ra được một kết luận là nhiều nơi trên địa bàn Tây 

Bắc thích hợp phát triển các cây dược liệu này, trong đó phải kể đến một số địa danh 

như: Cây ô đầu phù hợp nhất trồng tại huyện Quản Bạ (Hà Giang); cây ý dĩ phù hợp 

trồng tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái); cây đan sâm phù hợp trồng tại huyện Bắc 

Hà (Lào Cai); cây tam thất phù hợp trồng tại huyện Si Ma Cai (Lào Cai). 

Song song với quá trình khảo sát và chuẩn bị quy trình GACP trong trồng trọt, thu hái 

và bảo quản, nhóm nghiên cứu đã thực hiện một cách kỹ lưỡng nhiều phân tích thành 

phần dược chất của đan sâm, tam thất, ô đầu và ý dĩ trong phòng thí nghiệm. PGS.TS. 

Nguyễn Thanh Hải cho biết, cả bốn loại cây này đều được sử dụng trong rất nhiều bài 

thuốc dân gian với những tác dụng khác nhau như hoạt huyết (đan sâm, tam thất), trị 

đau nhức xương khớp (ô đầu) và bổ tỳ (ý dĩ). Tuy nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm trong 

dân gian, để phát triển việc sử dụng thuốc ổn định và hiệu quả, phải đánh giá các hoạt 

tính sinh học cụ thể và chứng minh trên các mô hình thực nghiệm. Nếu chỉ dựa trên 

kinh nghiệm thì rất dễ bị nhầm lẫn, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải cho biết. 

Nhóm nghiên cứu đã tạo ra nhiều sản phẩm từ những nhóm hợp chất được tách chiết 

từ bốn loại cây này. Bên cạnh việc phơi khô và sắc uống, từ lâu các loại cây này còn 

được dùng làm thực phẩm (gà hầm tam thất, cháo ấu tẩu từ ô đầu,…) cho tới mỹ phẩm 

(bột trắng da ý dĩ)… với nhiều phương thức sử dụng khác nhau. PGS. Nguyễn Thanh 

Hải cho hay, nếu tạo ra nhiều sản phẩm từ các hợp chất tách chiết từ các loại cây này, 

chẳng hạn như nước uống tam thất, bột gia vị, cháo ăn liền… thì sẽ góp phần kích 

thích nhu cầu của người tiêu dùng. 

Thành công trong việc xây dựng mô hình phát triển dược liệu cho 4 cây: Đan sâm, tam 

thất, ô đầu, ý dĩ - từ quy trình nuôi trồng cho đến việc kết nối với doanh nghiệp, đã gợi 
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ý cho PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải và nhóm nghiên cứu về mô hình kết nối giữa doanh 

nghiệp với người nông dân trồng dược liệu ở vùng Tây Bắc. 

Theo nhà khoa học này, nếu người dân, địa phương đã có tập quán trồng dược liệu gì 

thì nhà khoa học và doanh nghiệp nên cùng hợp tác để khoa học hóa và phát triển thị 

trường. Như vậy sẽ nhanh chóng tạo ra được dược liệu hàng hóa hơn, tránh phải qua 

các giai đoạn thử sai. Khi sản xuất dược liệu đã nền nếp thì việc phát triển thêm chủng 

loại hoặc diện tích trồng sẽ thuận lợi hơn.  

 



5 

 

Nuôi rễ cây ké hoa đào tạo hoạt chất trị tiểu đường type 2 

 

Cây ké hoa đào trong tự nhiên. Ảnh: PTD. 

(Tạp chí Khám phá)Các nhà nghiên cứu đã tiến nuôi rễ các cây họ Bông nhằm thu 

nhận nguyên liệu sản xuất hoạt chất điều trị tiểu đường tuýp 2. 

Bệnh tiểu đường hay đái tháo đường đang là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao và có xu 

hướng trẻ hóa tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu tiểu đường type 1 có nhiều triệu 

chứng rõ ràng và diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, thì tiểu đường type 2 lại diễn ra 

âm thầm và kéo dài âm ỉ nhiều năm. Theo thống kê, 70% bệnh nhân tử vong do biến 

chứng liên quan đến tim mạch và các triệu chứng khác kèm theo. 

Ngoài thuốc và chế độ dinh dưỡng hợp lý, các nhà nghiên cứu không ngừng tìm ra 

cách chế ngự căn bệnh nguy hiểm này. Một trong số những cách đó là ức chế quá trình 

phân hủy thức ăn thành đường để giảm thiểu sự tăng cao đường huyết thông qua việc 

ức chế enzym α-glucosidase trong ruột. 

Nhận thấy ké hoa đào là một vị thuốc được dùng trong dân gian có tác dụng này, 

PGS.TS Quách Ngô Diễm Phương và các đồng nghiệp ở Đại học Khoa học Tự nhiên 

TP.HCM - ĐHQG TP.HCM thực hiện đề tài nghiên cứu “Nuôi cấy rễ tơ cây ké hoa 

đào nhằm thu nhận nguyên liệu sản xuất hoạt chất điều trị tiểu đường tuýp 2”. 

Cây thuốc có sẵn trong tự nhiên 

Ké hoa đào là cây thuốc được dùng phần rễ và thân để chữa lỵ, cảm cúm, đau khớp, 

hen suyễn, tiêu viêm,... Gần đây, giới khoa học phát hiện rễ của cây còn có tác dụng 

kháng khuẩn, kháng oxy hóa, điều trị bệnh tiểu đường,... vì chứa nhiều hoạt chất có giá 

trị như steroidal/triterpenoi saponin, imperatorin, flavonoid,... 

Không chỉ hiệu quả trong việc chữa trị bệnh, đây còn là loại cây có sẵn trong tự nhiên 

ở Việt Nam. Ké hoa đào (Urena lobata L.) thuộc họ Bông (Malvaceae), trong họ còn 

các loài Cối xay (Abutilon indicum L.), Bụp giấm (Hibiscus Sabdariffa L.), Dâm bụt 

(Hibiscus rosasinensis L.), Chổi đực (Sida acuta Burm.f.), Ké hoa vàng (Sida 

rhombifolia L var. parvifolia Gagn.) được nhóm dùng để làm nghiên cứu. 
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Nhóm thu hái hạt của các cây kể trên tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để nuôi 

cấy trong phòng thí nghiệm; dùng chủng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes được 

mua thông qua dự án MEXT (Nhật Bản) cho tiến hành xâm nhiễm vi khuẩn để cảm 

ứng tạo rễ tơ. Rễ tơ sau đó được nuôi cấy ở ba môi trường rắn, lỏng lắc và lỏng tĩnh. 

 

Cây con nuôi trong phòng thí nghiệm 2 tuần sau khi khử trùng. A, Ké hoa đào; B, Cối 

xay; C, Bụp giấm; D, Chổi đực; E, Ké hoa vàng; F, Dâm bụt. Ảnh: Nhóm nghiên cứu. 

 

Sự cảm ứng tạo rễ tơ ở sáu loài cây họ Bông. A, mẫu đối chứng; B, mẫu thử nghiệm; 

1, Ké hoa đào; 2, Cối xay; 3, Bụp giấm; 4, Dâm bụt; 5, Chổi đực; 6, Ké hoa vàng. 

Sau 30 ngày, nhóm nghiên cứu nhận thấy ké hoa đào cho tỷ lệ cảm ứng tạo rễ tơ cao 

nhất (đạt 97,3%), rễ tơ tăng sinh và phát triển tốt nhất ở điều kiện môi trường lỏng lắc 

với vận tốc 80 vòng/phút trong điều kiện tối hoàn toàn ở nhiệt độ 25°C; tiếp theo là 

môi trường rắn, lỏng tĩnh. Trong rễ tạo ra xác định được nhiều hoạt chất có thể dùng 

để điều chế thuốc điều trị bệnh tiểu đường type 2 như saponin, flavinoid, glycoside. 

Hiệu quả hơn các loại thuốc chữa tiểu đường 

Từ các hoạt chất được xác định, các nhà nghiên cứu quan sát thấy rễ của ké hoa đào ức 

chế enzyme α-glucosidase trong ruột đến 98,1%. Từ đây, họ tiếp tục xác định nồng độ 

ức chế 50% (IC50) α-glucosidase đối với cao chiết rễ tơ cây Ké hoa đào, chứng dương 

là acarbose. 

Nội suy từ đường tương quan giữa % ức chế αglucosidase và nồng độ hoạt chất, IC50 

của cao chiết ethanol rễ tơ cây Ké hoa đào và acacbose đã được xác định. Giá trị IC50 

của cao ethanol rễ tơ Ké hoa đào là 7,65 µg/ml và giá trị IC50 của acarbose là 441,73 
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µg/ml. Kết quả này có nghĩa là rễ tơ cây Ké hoa đào có hoạt tính ức chế α-glucosidase 

cao hơn cả viên thuốc glucobay (acarbose 50mg) được bán trên thị trường để chữa 

bệnh tiểu đường. 

Cũng từ kết quả thử nghiệm trên chuột tiểu đường cho thấy, rễ tơ thủy canh có xâm 

nhiễm vi khuẩn A.rhizogenes cho hoạt tính ức chế glucosidase in vitro và hạ glucose 

huyết in vitro cao hơn hẳn so với rễ tơ nuôi cấy in vitro và nuôi trồng tự nhiên có cùng 

độ tuổi. 

 

Rễ tơ cây Ké hoa đào (A), Bụp giấm (B) và Chổi đực (C) sau 25 ngày nuôi cấy trên 

môi trường MS lỏng. Ảnh: Nhóm nghiên cứu. 

 

Tạo rễ tơ ké hoa đào trong điều kiện thủy canh. Ảnh: Nhóm nghiên cứu. 

Đề tài của PGS.TS Quách Ngô Diễm Phương và các đồng nghiệp là nghiên cứu đầu 

tiên công bố về việc nuôi cấy rễ tơ của các cây họ Bông và đặc biệt là Ké hoa đào 

thông qua sự chuyển gen của vi khuẩn A.rhizogenes trên thế giới. Kết quả góp phần 

chứng minh được tiềm năng của việc sản xuất rễ tơ cây Ké hoa đào với quy mô công 

nghiệp nhằm cung cấp nguồn dược liệu trong điều trị bệnh tiểu đường là hoàn toàn có 

tính khả thi. 

Trong thời gian tới, nhóm tiếp tục nghiên cứu phương pháp bảo quản các dòng rễ tơ 

trong ống nghiệm ké hoa đào có năng suất và hoạt tính sinh học cao đã chọn lọc được. 

Đồng thời, thử độc tính của cao chiết ké hoa đào trên một số dòng nuôi cấy để dự đoán 

mức độ độc tính. 

Kết quả nghiên cứu được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu đầu năm 2020 và công bố 

trên các tạp chí trong nước và quốc tế. 
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Cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia 

 

Ảnh minh họa 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 94/2020/NĐ-CP quy định cơ chế, 

chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. 

Theo Nghị định, Nhà nước khuyến khích và có các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để 

tạo môi trường nghiên cứu và phát triển, đầu tư kinh doanh thuận lợi tối đa tại Trung 

tâm nhằm thu hút nhân tài, chuyên gia trong và ngoài nước, các tập đoàn, doanh 

nghiệp công nghệ lớn trong nước và từ các nước có trình độ công nghệ phát triển để 

thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh 

mới và có khả năng tăng trưởng nhanh. 

Ưu đãi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông 

tin, tự động hóa và các doanh nghiệp khác có liên quan đặt văn phòng, bộ phận nghiên 

cứu và phát triển trong Trung tâm được ưu tiên, khuyến khích để phát triển hệ sinh thái 

đổi mới sáng tạo trong Trung tâm. 

Dự án đầu tư của cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

hoạt động tại Trung tâm và dự án đầu tư của Trung tâm thuộc danh mục các dự án 

được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước được hưởng các ưu đãi vay vốn tín dụng 

đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt 

động tại Trung tâm được nhận tài trợ, hỗ trợ, vay vốn và bảo lãnh vốn vay của Quỹ 

Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ 

phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật. 

Nghị định cũng quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cá nhân, tổ chức khởi 

nghiệp sáng tạo hoạt động tại Trung tâm. Theo đó, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 

hoạt động tại Trung tâm khi tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Luật Đấu thầu được miễn một số tiêu chí đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự 

thầu, hồ sơ đề xuất về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, bao gồm yêu cầu về doanh 
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thu, nguồn lực tài chính, hợp đồng tương tự và các yêu cầu khác để phù hợp với đặc 

thù của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

Đồng thời, khi đánh giá, xếp hạng hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, nhà thầu là doanh 

nghiệp nhỏ khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp siêu nhỏ khởi nghiệp sáng tạo hoạt 

động tại Trung tâm được tính ưu đãi như đối với trường hợp nhà thầu cung cấp hàng 

hóa có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu, cách tính ưu đãi thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ về 

lựa chọn nhà thầu. 

Cá nhân khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tại Trung 

tâm và đối tác đổi mới sáng tạo của Trung tâm được Trung tâm hỗ trợ: Thực hiện các 

thủ tục hành chính trong quá trình nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh và thương mại hóa 

sản phẩm, dịch vụ; thực hiện các thủ tục về thị thực nhập cảnh, giấy phép lao động, cư 

trú; quảng bá, xúc tiến đầu tư và kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; 

văn phòng làm việc và sử dụng phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định và các 

phương tiện, tiện ích khác của Trung tâm. 

Chính sách ưu đãi cao nhất để hỗ trợ đổi mới sáng tạo 

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao 

nhất và các thủ tục hành chính thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật nhằm thực 

hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô 

hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. 

Nghị định cũng quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm. Cụ thể, về ưu 

đãi đất đai và tạo mặt bằng hoạt động, Trung tâm được thuê đất trong thời hạn 50 năm 

trong các Khu công nghệ cao và được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê. 

Đối với cơ sở Trung tâm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, miễn tiền sử dụng hạ tầng 

cho diện tích đất được thuê nằm trong khu vực phải trả tiền sử dụng hạ tầng đối với 

các công trình hạ tầng kỹ thuật do nhà nước đầu tư; miễn toàn bộ kinh phí bồi thường, 

giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí 

san lấp mặt bằng của dự án đầu tư cơ sở Trung tâm. 

Trung tâm được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, hàng hóa nhập 

khẩu sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt 

động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công 

nghệ theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 

Đối với cơ sở Trung tâm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, được hưởng thuế suất thuế 

thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu, miễn thuế 

trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp không quá 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu 

nhập chịu thuế (a); được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước 

chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản 

xuất. 

Đối với các cơ sở của Trung tâm ngoài Khu công nghệ cao Hòa Lạc, được hưởng ưu 

đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như áp dụng đối với Trung tâm quy định tại (a) nêu 

trên được quy định tại pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trung tâm được tiếp nhận vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại để 

thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên theo quy định của pháp luật về sử dụng 
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vốn ODA không hoàn lại. Trung tâm được tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước 

ngoài, tài trợ, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong nước để đầu tư xây dựng cơ sở 

vật chất, chi thường xuyên, hỗ trợ hoạt động và công tác quản lý, vận hành của Trung 

tâm. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/10/2020. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Công nghệ làm sạch bề mặt sẽ không giải quyết được vấn đề ô nhiễm chất thải 

nhựa đại dương 

 

Túi nhựa ở dưới đáy đại dương. Nguồn: Making Oceans Plastic Free 

Một nghiên cứu mới cho thấy các thiết bị làm sạch, thu gom chất thải trên bề mặt 

đại dương sẽ không giải quyết được vấn đề ô nhiễm đại dương do chất thải nhựa.  

Các nhà nghiên cứu đã so sánh các ước tính về chất thải nhựa hiện tại và tương lai 

cùng với khả năng thu gom của các thiết bị làm sạch chất thải bề mặt và thấy rằng tác 

động của các thiết bị đó là "rất khiêm tốn". Tuy nhiên, các rào chắn ngăn rác bề mặt ở 

các con sông cho thấy hoạt động hiệu quả hơn mặc dù nó không có tác động đối với 

nhựa đã tồn tại trong đại dương. Các rào chắn này có thể giúp làm giảm ô nhiễm 

“đáng kể” nếu được sử dụng song song với công nghệ làm sạch bề mặt. 

Nghiên cứu này, được thực hiện bởi các chuyên gia nghiên cứu thuộc Trường Đại học 

Exeter, Trung tâm nghiên cứu biển nhiệt đới Leibniz, Viện nghiên cứu động vật và 

động vật hoang dã Leibniz, Trường Đại học Jacobs và Dự án Making Oceans Plastic 

Free, tập trung chính vào chất thải nhựa trôi nổi trên bề mặt bởi chất thải chìm rất khó 

hoặc không thể loại bỏ được do kích thước và vị trí tồn tại của nó. 

Các tác giả ước tính rằng lượng nhựa chất thải nhựa trôi dạt vào đại dương sẽ đạt đỉnh 

vào năm 2029 và rác thải nhựa ở bề mặt đại đương sẽ đạt hơn 860.000 tấn vào năm 

2052, nhiều hơn gấp đôi so với ước tính 399.000 ở hiện tại (nghiên cứu trước đây cho 

thấy tỷ lệ ô nhiễm nhựa cuối cùng có thể đạt được con số không). 

Tiến sĩ Jesse F. Abrams, Viện nghiên cứu hệ thống toàn cầu và Viện khoa học dữ liệu 

và trí tuệ nhân tạo thuộc Đại học Exeter, cho biết: “Thông điệp quan trọng của bài viết 

này là chúng ta không thể tiếp tục gây ô nhiễm cho đại dương nữa và hy vọng rằng 

các công nghệ có thể dọn dẹp sạch sẽ các mớ hỗn độn, rác thải trên đại dương hiện 

nay. Ngay cả khi chúng ta có thể thu gom lại tất cả số nhựa bị thải ra trong các đại 

dương nhưng chúng ta cũng không thể tái chế lại bởi nó rất khó tái chế, đặc biệt hơn 

là khi các mảnh nhựa trôi nổi trong một thời gian dài bị mủn vỡ hoặc bị ô nhiễm sinh 

học. Các giải pháp khác là chôn hoặc đốt nó, nhưng việc chôn lấp có thể làm ô nhiễm 

đất và đốt cháy dẫn đến phát thải thêm CO2 vào bầu khí quyển”. 

Các sáng kiến cá nhân đề xuất đó là thu thập nhựa từ sông và đại dương đã thu hút 

được sự chú ý rộng rãi gần đây. Dự án mang tên là “Ocean Cleanup” (Làm sạch Đại 



12 

 

dương), nhằm mục đích dọn sạch “Đảo rác nhân tạo ở Thái Bình Dương” trong 20 

năm tới bằng cách sử dụng các hàng rào nổi 600m để thu gom số nhựa thải ra biển để 

tái chế hoặc thiếu đốt trên đất liền. 

Tuy nhiên, nghiên cứu mới đã phân tích các tác động của việc triển khai 200 thiết bị 

này cũng như việc vận hành liên tục trong 130 năm qua từ năm 2020 đến năm 2150. 

Trong kịch bản này, các nhà nghiên cứu ước tính các mảnh vụn nhựa trôi nổi khắp 

toàn cầu sẽ giảm được 44.900 tấn, chỉ hơn 5% tổng ước tính toàn cầu vào cuối giai 

đoạn. 

Tiến sĩ Sönke Hohn, Trung tâm nghiên cứu biển nhiệt đới Leibniz cho biết: “Tác động 

dự kiến của cả thiết bị đơn và nhiều thiết bị làm sạch là rất khiêm tốn so với lượng 

nhựa liên tục thải vào đại dương. Chi phí chế tạo và bảo trì những thiết bị này cũng 

tương đối đắt tiền so với mỗi đơn vị nhựa được loại bỏ”. 

Các tác giả cho biết, khi hầu hết rác thải nhựa trôi dạt vào đại dương qua các con sông, 

việc “ngăn chặn hoàn toàn” các ô nhiễm như vậy vào đại dương bằng cách sử dụng các 

tấm chặn rác ở các con sông, đặc biệt là trong các dòng sông gây ô nhiễm chính, có thể 

ngăn chặn được hầu hết ô nhiễm mà họ dự đoán trong ba thập kỷ tới. Tuy nhiên, do 

tầm quan trọng của các con sông lớn đối với ngành vận tải trên toàn cầu, những tấm 

chắn rác như vậy khó có thể được lắp đặt trên quy mô lớn. 

Nhóm nghiên cứu cho biết, với những khó khăn trong việc tái chế và các tác động tiêu 

cực của việc chon lấp hoặc đốt chất thải nhựa, việc giảm xử lý và tăng tỷ lệ tái chế là 

rất cần thiết để giải quyết tình trạng ô nhiễm đại dương. 

“Nhựa là một vật liệu cực kỳ linh hoạt với nhiều ứng dụng công nghiệp và tiêu dùng, 

nhưng chúng ta cần tìm kiếm các lựa chọn thay thế bền vững hơn và suy nghĩ lại về 

cách chúng ta sản xuất, tiêu thụ và thải bỏ nhựa”, giáo sư Agostino Merico, thuộc 

Trung tâm nhiệt đới Leibniz cho biết. 

Tiến sĩ Roger Spranz, tác giả của nghiên cứu, người đồng sáng lập tổ chức phi lợi 

nhuận Making Oceans Plastic Free cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng các giải pháp 

chuyên môn trong việc thay đổi hành vi để phá vỡ thói quen sử dụng nhựa và ngăn 

chặn ô nhiễm nhựa tại nguồn của nó. Chúng tôi đã đăng ký tại Đức nhưng trọng tâm 

của các hoạt động và hợp tác của chúng tôi là ở Indonesia - quốc gia có nguồn ô 

nhiễm nhựa trên biển lớn thứ hai thế giới. Hợp tác với các đối tác tại địa phương, việc 

thực hiện chiến dịch Tasini của chúng tôi ở Indonesia cho đến nay đã giúp ngăn chặn 

được khoảng 20 triệu túi nhựa và 50.000 chai nhựa trôi dạt đến các khu vực ven biển 

và đại dương”. 

P.T.T (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-08-surface-clean-up-technology-

wont-ocean.html, 
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Nghiên cứu cho thấy thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) đã qua sử dụng có thể được 

biến thành nhiên liệu sinh học 

 

Nguồn: Unsplash/CC0 Public Domain 

Theo một nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí Biofuels - tạp chí Taylor & 

Francis, nhựa từ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) đã qua sử dụng có thê được chuyển 

đổi thành nhiên liệu tái tạo dạng lỏng.  

Các chuyên gia của Đại học Dầu khí và Nghiên cứu Năng lượng đã đề xuất một chiến 

lược có thể giúp giảm thiểu vấn đề rác thải PPE - hiện đang bị vứt bỏ ở mức độ chưa 

từng có do đại dịch COVID-19 bùng nổ hiện nay và những loại rác thải này đang trở 

thành mối đe dọa lớn đối với môi trường của chúng ta. 

Mới đây, một nghiên cứu cho thấy hàng tỷ vật phẩm PPE dùng một lần có thể chuyển 

đổi từ trạng thái polypropylen (nhựa) thành nhiên liệu sinh học, được biết là tương 

đương với nhiên liệu hóa thạch đạt tiêu chuẩn. 

Tiến sĩ Sapna Jain, tác giả chính của nghiên cứu giải thích rằng, việc chuyển đổi thành 

biocude, một loại nhiên liệu tổng hợp, “sẽ không chỉ ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng 

đối với loài người và môi trường mà còn tạo ra một nguồn năng lượng”. 

“Hiện tại, thế giới đang nỗ lực tập trung để chống lại COVID-19, tuy nhiên, chúng ta 

có thể quan sát thấy trước các vấn đề khủng hoảng kinh tế và mất cân bằng sinh 

thái.  Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những thách thức do đại dịch 

COVID-19 áp đặt mạnh mẽ, để duy trì sự bền vững”, cô giải thích. 

“Tình hình sản xuất và sử dụng các vật dụng PPE để bảo vệ cộng đồng của nhân viên 

y tế và các nhân viên tuyến đầu khác để chống COVID-19 rất cao do đó việc xử lý 

PPE là một mối lo ngại lớn do thành phần vật liệu của nó, ví dụ như polypropylen 

không dệt”. 

“Chiến lược được đề xuất là một biện pháp gợi ý giải pháp dự kiến để giải quyết vấn 

đề xử lý PPE”. 

Trong đại dịch COVID-19 hiện tại cụ thể, PPE đang được thiết kế để sử dụng một lần, 

sau đó thải bỏ đi. Một khi các vật liệu nhựa này được thải ra môi trường, chúng sẽ 

được đưa vào các bãi rác hoặc trôi dạt vào các đại dương, vì sự phân hủy tự nhiên của 

chúng rất khó ở nhiệt độ môi trường và chúng cần nhiều thập kỷ mới có thể tự phân 

hủy. Tái chế các polyme này đòi hỏi cả phương pháp vật lý và phương pháp hóa học. 
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Việc giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế là ba trụ cột của sự phát triển bền vững, có thể 

giúp ngăn chặn việc thải nhựa ra môi trường. 

Nhóm nghiên cứu đã tìm kiếm nhiều bài báo nghiên cứu liên quan khi họ xem xét các 

chính sách hiện tại xung quanh việc xử lý PPE, hàm lượng polypropylene trong PPE 

và tính khả thi của việc chuyển đổi PPE thành nhiên liệu sinh học. Đặc biệt, họ tập 

trung vào cấu trúc của polypropylene, tính phù hợp của nó đối với PPE, lý do nó lại 

gây ra mối đe dọa cho môi trường và các phương pháp tái chế polymer này. 

Phát hiện rất thuyết phục này của nhóm cho nghiên cứu cho thấy cần thiết phải tiến 

hành chuyển đổi chất thải PPE thành nhiên liệu bằng cách sử dụng phương pháp nhiệt 

phân. Đây là một quá trình hóa học để phân hủy nhựa ở nhiệt độ cao - từ 300-400 độ C 

trong một giờ - mà không cần oxy. 

Tiến sĩ Bhawna Yadav Lamba, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết, quy trình này là một 

trong những phương pháp tái chế bền vững và hứa hẹn nhất so với việc đốt và chôn 

lấp. 

“Nhiệt phân là phương pháp hóa học được sử dụng phổ biến nhất mà lợi ích của nó 

bao gồm khả năng tạo ra một lượng lớn dầu sinh học dễ phân hủy sinh học”, Bà nói. 

Nhu cầu về nhiên liệu thay thế hoặc các nguồn năng lượng để đáp ứng nhu cầu năng 

lượng của chúng ta là rất lớn và không ngừng. Nhiệt phân chất dẻo là một trong những 

phương pháp giảm thiểu khủng hoảng năng lượng của chúng ta. 

Những thách thức về quản lý chất thải PPE và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng có 

thể được giải quyết đồng thời bằng cách sản xuất nhiên liệu lỏng từ vật phẩm PPE. 

“Nhiên liệu lỏng được sản xuất từ nhựa là sạch và có các đặc tính nhiên liệu tương tự 

như nhiên liệu hóa thạch”, Bhawna Yadav Lamba nhấn mạnh. 

P.T.T (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-08-disposed-ppe-biofuel.html, 
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Các nhà khoa học xác định cấu trúc tế bào có thể đóng vai trò quan trọng trong 

việc sao chép coronavirus 

 

Các nhà khoa học đã xác định được cấu trúc trong tế bào vật chủ mà chủng 

coronavirus mới có khả năng sử dụng để tổng hợp các thành phần thành vi-rút lây 

nhiễm, một bước tiến có thể dẫn đến việc phát triển loại thuốc mới chống lại 

COVID-19. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances cho thấy cấu 

trúc dành riêng cho coronavirus trong tế bào, hoạt động như một mục tiêu. 

Nhóm các nhà khoa học đến từ Viện thí nghiệm vi-rút học Leibnitz ở Đức, coronavirus 

tái tạo bộ gen lớn của chúng trong dung dịch bào tương của tế bào vật chủ - là chất 

giống như thạch trong đó các thành phần của tế bào bị lơ lửng. Vi-rút nhân lên bằng 

cách biến đổi màng tế bào vật chủ thành cấu trúc túi màng kép (DMV) đặc biệt. 

Trong nghiên cứu họ lưu ý rằng vật liệu di truyền vi-rút mới được tạo ra, phân tử RNA 

của nó, cần được chuyển đổi từ cấu trúc túi màng kép này vào tế bào chất tạo thành 

dạng hoàn chỉnh, có khả năng lây nhiễm của vi-rút. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy 

không có lỗ hở nào đối với tế bào được phát hiện trong các ngăn sao chép của cấu trúc 

túi màng kép. 

Trưởng nhóm nghiên cứu Georg Wolff, cho biết:  Để tìm hiểu cách RNA của vi-rút 

được chuyển đổi từ cấu trúc túi màng kép kín, đã sử dụng kỹ thuật hiển vi lớn được 

gọi là chụp cắt lớp điện tử để hình dung giai đoạn giữa của quá trình lây nhiễm tế bào 

do coronavirus gây viêm gan chuột. Sau đó, sử dụng các mẫu tế bào nhiễm SARS-

CoV-2 đã được cố định trước, họ cho thấy cấu trúc này cũng có trong cấu trúc túi 

màng kép do SARS-CoV-2 gây ra. 

Theo các nhà nghiên cứu, cấu trúc này có thể là một phức hợp chung có vai trò then 

chốt trong chu trình sao chép coronavirus, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất vi-rút 

RNA mới được tổng hợp từ cấu trúc túi màng kép sang tế bào. Họ cũng lưu ý: “Mặc 

dù phương thức hoạt động chính xác của lỗ chân lông phân tử này vẫn chưa được làm 

sáng tỏ, nhưng nó có thể cung cấp một mục tiêu thuốc đặc hiệu cho coronavirus nói 

chung”. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://economictimes.indiatimes.com/news/science/scientists-

identify-cellular-structure-that-may-play-critical-role-in-coronavirus-

replication/articleshow/77432493.cms, 
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Trí tuệ nhân tạo có thể tăng tốc và cải thiện chẩn đoán bệnh Alzheimer 

 

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể chẩn đoán bệnh 

Alzheimer nhanh hơn và cải thiện tiên lượng bệnh. Bệnh Alzheimer là một chứng 

rối loạn thần kinh trong đó tế bào não chết đi gây mất trí nhớ và suy giảm nhận 

thức.  

Các nhà khoa học tại Viện Khoa học Thần kinh của Đại học Sheffield ở Anh đã xem 

xét việc sử dụng AI thường xuyên trong chăm sóc sức khỏe có thể giúp giảm thiểu tác 

động về thời gian và kinh tế mà các bệnh thoái hóa thần kinh phổ biến, chẳng hạn như 

Alzheimer và Parkinson. 

Yếu tố nguy cơ chính của nhiều rối loạn thần kinh là tuổi tác, và dân số già, lượng 

người mắc bệnh thoái hóa thần kinh dự kiến sẽ đạt mức chưa từng thấy. Nghiên cứu 

lưu ý rằng số người sống chung với bệnh Alzheimer được dự đoán sẽ tăng gấp ba lên 

115 triệu người vào năm 2050, đặt ra một thách thức thực sự đối với hệ thống y tế. 

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Reviews Neurology nêu bật cách các 

công nghệ AI, chẳng hạn như thuật toán học máy, có thể phát hiện các rối loạn thoái 

hóa thần kinh - nguyên nhân khiến một phần não chết - trước khi các triệu chứng tiến 

triển xấu đi. Điều này có thể cải thiện cơ hội hưởng lợi của bệnh nhân từ việc điều trị 

bệnh. 

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Laura Ferraiuolo từ Đại học Sheffield, cho biết: 

"Hầu hết các bệnh thoái hóa thần kinh vẫn chưa có phương pháp chữa trị và trong 

nhiều trường hợp được chẩn đoán muộn do tính phức tạp của phân tử. Ví dụ, việc 

triển khai rộng rãi các công nghệ AI có thể giúp ích, dự đoán những bệnh nhân nào có 

biểu hiện suy giảm nhận thức nhẹ sẽ tiếp tục phát triển bệnh Alzheimer hoặc các kỹ 

năng vận động của họ sẽ suy giảm nghiêm trọng như thế nào theo thời gian. Các công 

nghệ hỗ trợ bởi AI cũng có thể được sử dụng để giúp bệnh nhân thông báo các triệu 

chứng của họ từ xa và tại nhà riêng của họ, điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho 

những bệnh nhân có vấn đề về di chuyển”. 

 Các thuật toán máy học có thể được đào tạo để nhận ra những thay đổi do bệnh gây ra 

trong hình ảnh y tế, thông tin chuyển động của bệnh nhân, bản ghi âm giọng nói hoặc 

cảnh quay cho thấy hành vi của bệnh nhân, làm cho AI trở thành một trợ giúp chẩn 
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đoán có giá trị. Ví dụ, nó có thể được sử dụng bởi các chuyên gia được đào tạo trong 

khoa X quang để phân tích hình ảnh nhanh hơn và làm nổi bật các kết quả quan trọng 

để theo dõi ngay lập tức. 

Các thuật toán cũng có thể lắng nghe lời nói của bệnh nhân và phân tích từ vựng của 

họ và các đặc điểm ngữ nghĩa khác để đánh giá chức năng nhận thức của họ. Máy học 

cũng có thể sử dụng thông tin có trong hồ sơ sức khỏe điện tử hoặc hồ sơ di truyền để 

đề xuất phương pháp điều trị tốt nhất cho từng bệnh nhân. 

Nhà khoa học Monika Myszczynska từ Đại học Sheffield, cho biết: "Còn quá sớm để 

nói về kết quả của các phương pháp điều trị, nhưng trong nghiên cứu này, chúng tôi 

đã xem xét cách thức sử dụng các phương pháp học máy để xác định phương pháp 

điều trị tốt nhất cho bệnh nhân dựa trên sự tiến triển của bệnh hoặc cách nó có thể 

được sử dụng để xác định các mục tiêu điều trị và thuốc mới”. 

Đ.T.V (NASTI), theo https://economictimes.indiatimes.com/news/science/artificial-

intelligence-can-speed-up-and-improve-alzheimers-diagnosis-

study/articleshow/77241011.cms, 
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Các nhà nghiên cứu tìm thấy phương pháp điều trị mới đầy hứa hẹn cho bệnh đa 

xơ cứng 

 

Theo báo cáo của các nhà khoa học UTSW, trong mô hình động vật mắc bệnh đa 

xơ cứng (MS), việc giảm lượng protein được tạo ra trong gan sẽ có sự bảo vệ đáng 

kể có thể chống lại sự phát triển của các triệu chứng đặc trưng của căn bệnh này và 

thúc đẩy sự phục hồi ở động vật có triệu chứng. 

Những phát hiện này, đã được công bố mới đây trên Science Translational Medicine, 

có thể dẫn đến một chiến lược điều trị mới cho căn bệnh thuộc hệ thần kinh này và các 

tình trạng khác do viêm mãn tính gây ra. 

Năm 1997, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một loại protein được tiết ra trong não 

có tên là Reelin. Các nghiên cứu sau đó cho thấy Reelin dường như giúp cho não tự tổ 

chức trong quá trình phát triển và hỗ trợ hình thành kết nối giữa các tế bào não trong 

giai đoạn trưởng thành. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm về Reelin, họ 

đã phát hiện ra rằng một lượng lớn chất này được sản xuất trong gan và các tế bào 

thành mạch máu có các thụ thể protein này. 

Một nghiên cứu năm 2016 của Bác sỹ y khoa Joachim Herz, giám đốc Trung tâm 

Nghiên cứu thoái hóa thần kinh, giáo sư của khoa di truyền phân tử, thần kinh học và 

trị liệu thần kinh và khoa học thần kinh tại UTSW, và các đồng nghiệp của ông cho 

thấy rằng việc suy giảm mức độ Reelin tuần hoàn đã bảo vệ chuột khỏi chứng xơ vữa 

động mạch. Nghiên cứu sâu hơn về cơ chế đằng sau hiện tượng này, họ phát hiện ra 

rằng, Reelin dường như điều chỉnh quá trình sản sinh các phân tử kết dính trên thành 

mạch máu để thu nạp các bạch cầu đơn nhân tuần hoàn - một loại tế bào miễn dịch gây 

viêm. Khi các nhà khoa học giảm Reelin trong các mô hình động vật, mức độ của các 

phân tử kết dính này cũng giảm xuống, ngăn cản chúng thu nạp bạch cầu đơn nhân và 

gây viêm 

Các nhà nghiên cứu tự hỏi rằng, liệu Reelin có đóng một vai trò tương tự trong các 

bệnh viêm khác hay không. Herz, cùng với Tiến sĩ, Laurent Calvier, giảng viên khoa 

di truyền học phân tử tại UTSW, và các đồng nghiệp của họ đã thực hiện nghiên cứu 

điều tra vai trò của protein này trong MS, một bệnh thoái hóa thần kinh ảnh hưởng đến 

ước tính khoảng 2,3 triệu người trên toàn thế giới. 

Họ bắt đầu bằng cách kiểm tra nồng độ Reelin trong máu ở những bệnh nhân mắc 

chứng MS thuyên giảm tái phát, dạng bệnh phổ biến nhất. Họ phát hiện ra rằng mặc dù 

nồng độ Reelin ở những bệnh nhân thuyên giảm tương tự như những người không mắc 
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bệnh, nhưng nồng độ chất này lại tăng lên ở những bệnh nhân trong giai đoạn tái phát. 

Những phát hiện này cho thấy rằng mức độ Reelin lưu thông có thể tương quan với 

mức độ và giai đoạn của bệnh MS, và việc giảm mức độ Reelin có thể là một cách mới 

để điều trị bệnh MS. 

Thực hiện điều tra thêm, Herz, Calvier và các đồng nghiệp của họ đã làm việc với 

những con chuột bị ảnh hưởng bởi một căn bệnh được gọi là viêm cơ não tự miễn thực 

nghiệm (EAE), một tình trạng bệnh bắt chước bệnh MS ở người. Khi những con chuột 

này được biến đổi gen để các nhà nghiên cứu có thể kiểm soát việc sản xuất Reelin, họ 

phát hiện ra rằng việc loại bỏ protein này về cơ bản làm giảm đáng kể chứng tê liệt 

điển hình của bệnh hoặc thậm chí loại bỏ nó hoàn toàn, trái ngược với những con 

chuột có mức Reelin bình thường. Những tác động này dường như là do sự mất kết 

dính của bạch cầu đơn nhân trên thành mạch máu của động vật đã bị biến đổi, điều này 

ngăn cản sự xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương. 

Các nhà nghiên cứu đã thành công hơn nữa trong việc ngăn chặn tình trạng liệt khi 

những con chuột không bị biến đổi EAE nhận được các kháng thể làm bất hoạt Reelin. 

Chiến lược này thậm chí còn hiệu quả ở những động vật đã có các triệu chứng của 

bệnh - gần giống với bệnh nhân được chẩn đoán mắc MS - giảm mức độ nghiêm trọng 

của tình trạng liệt và thúc đẩy quá trình chữa lành. 

Herz và Calvier cho rằng việc giảm khả năng tích tụ và gây viêm của tế bào miễn dịch 

bằng cách thay đổi nồng độ Reelin có thể đại diện cho một chiến lược mới để điều trị 

bệnh nhân MS, một căn bệnh mà một số loại thuốc hiệu quả tồn tại nhưng có thể có tác 

dụng phụ đáng kể. Ngoài ra, họ nói, việc giảm Reelin có thể làm thay đổi tiến trình của 

một số bệnh lý viêm mãn tính khác rõ rệt, bao gồm bệnh vẩy nến, bệnh Crohn và viêm 

khớp dạng thấp . 

“Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể sử dụng biện pháp can thiệp này cho một loạt 

các bệnh viêm nhiễm khó điều trị. Hiện chúng tôi đang trong quá trình thử nghiệm 

điều này trên các mô hình động vật để điều trị các bệnh ở người. Để chuẩn bị cho các 

thử nghiệm lâm sàng trên người trong tương lai, chúng tôi cũng đang nghiên cứu nhân 

hóa một loại kháng thể đơn dòng có thể loại bỏ Reelin khỏi máu người”, Giáo sư Herz 

nói. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-08-treatment-approach-

multiple-sclerosis.html, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo tại các 

tỉnh vùng Trung bộ 

 

Mặc dù đã có nhiều quan tâm từ phía Nhà nước, cơ quan quản lý các địa phương 

trong vùng, nhiều văn bản, chính sách, nghiên cứu nhằm phát triển mạnh hơn 

lĩnh vực năng lượng tái tạo cho khu vực Vùng Trung Bộ, tuy nhiên, thực tế thực 

hiện và triển khai còn khá hạn chế. Mặc dù chưa có thống kê chính thức nhưng 

ước thực hiện quy hoạch năng lượng tái tạo Vùng Trung Bộ chỉ đạt ở mức trên 

dưới 10% (trừ lĩnh vực thủy điện và sinh khối đạt tỷ lệ khá, còn lại đều chưa đáp 

ứng đúng mục tiêu). 

Do vậy, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái 

tạo tại các tỉnh vùng Trung Bộ“ do nhóm nghiên cứu Cơ quan chủ trì là Viện Nghiên 

cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương phối hợp cùng Chủ nhiệm đề tài Nguyễn 

Trường Minh có ý nghĩa quan trọng, góp phần hiện thực hóa các định hướng, mục tiêu 

mà chiến lược, quy hoạch năng lượng tái tạo của khu vực các tỉnh vùng Trung Bộ đã 

đề ra. 

Vùng Trung Bộ là vùng được các chuyên gia nhận định là có tiềm năng lớn trong khai 

thác và sử dụng nguồn NLTT. Quy hoạch phát triển NLTT vùng Trung Bộ đến năm 

2020, có xét đến năm 2030 cũng đã được Bộ Công Thương phê duyệt từ rất sớm; 

QHĐ VII cũng đã được hiệu chỉnh, trong đó có nêu rõ tỷ trọng đóng góp của các 

nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện quốc gia; Bên cạnh đó, một số địa phương 

trong tỉnh cũng đã chủ động lập quy hoạch NLTT riêng. Tuy nhiên cho đến nay, việc 

thực hiện quy hoạch chưa được nhiều địa phương quan tâm thực hiện. Tỷ lệ nguồn 

năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn của hệ thống điện quốc gia còn rất nhỏ (không 

đáng kể). Vì vậy Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng năng 

lượng tái tạo tại các tỉnh vùng Trung Bộ” có ý nghĩa rất lớn trong việc hiện thực hóa 

mục tiêu đã đề ra trong Quy hoạch phát triển NLTT vùng Trung Bộ cũng như mục tiêu 

cơ cấu nguồn trong QHĐ VII hiệu chỉnh và chính sách năng lượng quốc gia. Bên cạnh 

đó, đề tài cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước 

trong việc soạn thảo Luật năng lượng tái tạo, các cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho 

các địa phương có tiềm năng, các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Giúp 
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các địa phương có định hướng trong việc lập quy hoạch các nguồn NLTT riêng cho 

địa phương. 

 

Thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng 

tái tạo tại các tỉnh vùng Trung Bộ”, nhóm nghiên cứu đạt được một số kết quả, tóm 

tắt sau đây: 

- Đánh giá sơ bộ tiềm năng từng dạng NLTT trên địa bàn các tỉnh trong vùng Trung 

Bộ, phân loại khu vực có khả năng khai thác và đưa ra một số mô hình ứng dụng có 

thể triển khai được tại vùng. 

- Phân tích được hiện trạng sử dụng các loại hình NLTT trên địa bàn các tỉnh trong 

vùng. So sánh và đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển NLTT vùng Trung 

Bộ đến năm 2020, có xét đến năm 2030. Đưa ra được các nguyên nhân, tồn tại, hạn 

chế trong quá trình thực hiện quy hoạch. 

- Đưa ra được những yếu tố có tác động lớn đến việc nâng cao hơn nữa tỷ lệ sử dụng 

NLTT trong vùng. Trên cơ sở đó, đánh giá khả năng khai thác các nguồn năng lượng 

tái tạo trong vùng nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng nguồn này. 

- Đưa ra từng nhóm giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đề ra của đề tài như: Giải pháp 

về công tác quản lý hỗ trợ pháp lý của Nhà nước cho phát triển NLTT; giải pháp về 

nguồn nhân lực cho lĩnh vực NLTT; Giải pháp về khoa học công nghệ… đưa ra được 

phân bố không gian cho từng loại hình ứng dụng NLTT trong vùng. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15346/2018) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

Đ.T.V (NASATI) 
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Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các hợp chất tự nhiên sử dụng làm chất ức 

chế ăn mòn kim loại và chất chống oxi hóa bằng phương pháp hóa tính toán 

 

Nhóm nghiên cứu tại Trường Đại học Duy Tân do TS. Đào Duy Quang làm chủ 

nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các hợp chất tự 

nhiên sử dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại và chất chống oxi hóa bằng 

phương pháp hóa tính toán”. Mục tiêu của đề tài là: Khảo sát hoạt tính chống oxi 

hóa của các chất có trong chiết xuất từ các sản phẩm thiên nhiên thông dụng ở 

Việt Nam; và Khảo sát hoạt tính ức chế ăn mòn của các chất có trong chiết xuất 

từ các sản phẩm thiên nhiên, trên các kim loại và hợp kim khác nhau. 

Sau 2 năm thực hiện (từ năm 2016 đến năm 2018), đề tài đã thu được các kết quả sau: 

- Đã tính toán cấu trúc, các tính chất hóa lý, điện tử, và tính chất phổ của hợp chất 

melamine. Tính chất tương tác giữa melamine và cluster Ag chứa 4-20 nguyên tử cũng 

đã được nghiên cứu. Cấu trúc, sự trao đổi điện tử, sự tương tác các orbitals biên 

(HOMO, LUMO) và tính chất phổ raman của các phức melamine-Ag4 đã được khảo 

sát chi tiết. Bài báo này đã giúp chúng tôi làm rõ bản chất của quá trình hấp thụ của 

phân tử hữu cơ chứa dị tố lên các bề mặt kim loại. Theo đó, khi quá trình hấp phụ diễn 

ra, sự trao đổi điện tử có thể diễn ra giữa cặp điện tử độc thân trên dị tố (như N hoặc S, 

O..) vào orbital còn trống của kim loại, hoặc giữa các liên kết pi giàu điện tử trong 

vòng thơm với nguyên tử kim loại. Ngoài ra, đối với một số kim loại, khi có chất hữu 

cơ hấp phụ lên, các tín hiệu phổ (như raman) có thể được tăng cường nhờ cơ chế trao 

đổi điện tử như đã nêu. 

- Đã nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa của all-trans-retinol (vitamin A) dựa trên các 

thông số nhiệt động học đặc trưng cho các cơ chế chống oxi hóa như BDE, IE, EA, 

PA, PDE và ETE. Các cơ chế phản ứng dập tắt gốc tự do đã được khảo sát trong 

nghiên cứu này gồm: cơ chế chuyển nguyên tử H (HAT), cơ chế chuyển điện tử (SET), 

cơ chế cộng vào nối đôi (RAF) cũng được khảo sát thông qua tính toán bề mặt thế 

năng (PES) giữa vitamin A và gốc tự do HOO. Kết quả thu được chỉ ra rằng vitamin A 

thể hiện song song hai vai trò: chất chống oxi hóa và chất tiền oxi hóa (pro-oxidant). 

Cơ chế chống oxi hóa RAF tỏ ra chiếm ưu thế hơn hẳn hai cơ chế HAT và SET. Ngoài 

ra, các phản ứng theo cơ chế RAF tỏa nhiệt mạnh và khả thi về mặt nhiệt động học, 

trong khi phản ứng theo cơ chế SET thì thu nhiệt. Và phản ứng cộng gốc tự do vào vị 
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trí C2=C3 thuộc vòng cyclohexene chiếm ưu thế hơn các vị trí nối đôi còn lại trên toàn 

bộ phân tử vitamin A. 

- Đã tính toán khả năng chống oxi hóa của 21 hợp chất monoterpene và desquiterpene 

chứa oxy có mặt trong chiết xuất của nụ Vối (Cleistocalyx operculatus), một trong 

những sản phẩm thiên nhiên rất thông dụng ở Việt Nam, bằng lý thuyết phiếm hàm 

mật độ (DFT). Các tính chất nhiệt động học đặc trưng cho các cơ chế chống oxi hóa 

như BDE, IE, PA, PDE và ETE trong pha khí và các dung môi (nước và ethanol) cũng 

được tính toán. Ngoài ra, bề mặt thế năng (PES) của phản ứng giữa gốc tự do CH3OO 

và HO với hai chất chống oxi hóa tiềm năng nhất trong chiết xuất từ nụ vối là 

falcarinol và α-vetivone cũng được thiết lập. 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí quốc tế Physical Chemistry B, 

RSC Advances và Molecular Modeling. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15232) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 

 

 


