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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Tổ chức Năng suất Châu Á tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng suất dựa trên 

đổi mới sáng tạo 

 
Toàn cảnh buổi tiếp 

(Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN) Tổ chức Năng suất 

Châu Á (APO) sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động nâng cao năng suất 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như các giải pháp thúc đẩy năng suất trong 

quá trình tái cấu trúc nền kinh tế trong thời gian tới. Tổng Thư ký APO Achmad 

Kurnia Prawira Mochtan (AKP Mochtan) khẳng định tại buổi tiếp và làm việc với 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh ngày 26/02/2020 tại Hà Nội. 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao sự hợp tác của APO thời gian 

qua, nhất là trong các hoạt động tăng cường năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo. Bộ 

Khoa học và Công nghệ sẽ tạo mọi điều kiện cho những hoạt động, dự án liên quan 

đến APO, đặc biệt là việc kết nối hợp tác giữa hai tổ chức trong khu vực là ASEAN và 

APO nhân năm Việt Nam, đồng thời đảm nhận vai trò chủ tịch của cả hai tổ chức 

trong năm 2020. 

Bộ trưởng mong muốn, hai tổ chức sẽ cùng đồng hành, hỗ trợ các nền kinh tế thành 

viên đạt được các mục tiêu phát triển bền vững thông qua hoạt động tăng cường năng 

suất và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị APO tiếp tục hỗ trợ 

trong việc chia sẻ thông tin, cung cấp chuyên gia, kinh nghiệm quốc tế và các nguồn 

lực liên quan để sớm hoàn thành và đưa vào triển khai Kế hoạch tổng thể về năng suất 

quốc gia hướng đến phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và xây dựng Trung tâm xuất 

sắc về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng suất của APO tại Việt Nam trong thời gian 

tới. 

Trong khuôn khổ buổi tiếp, Ngài Tổng thư ký APO đã gửi đến Bộ trưởng Báo cáo 

nghiên cứu sơ bộ về các biện pháp giúp chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam 
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thông qua việc nâng cao năng suất và đổi mới sáng tạo. Báo cáo được xây dựng dựa 

trên lời đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến Ngài Tổng thư ký 

nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng thư ký tại Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 

2019. Đồng thời, Ngài Tổng thư ký khẳng định, APO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong 

hoạt động nâng cao năng suất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như các giải 

pháp thúc đẩy năng suất trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế trong thời gian tới. 
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Tạo ra 'thần dược' không đắng chữa bệnh đường ruột cho trẻ em 

 

Berberin trị bệnh đường ruột rất tốt nhưng lại quá đắng khiến nhiều người mà cụ thể 

là trẻ em khó dùng. 

(Tạp chí Khám phá) "Thần dược" berberin chữa bệnh đường ruột mà không có tác 

dụng phụ, tuy nhiên nó rất đắng. Nhóm nghiên cứu ở DK Pharma vừa thành công 

trong việc làm biến mất vị đắng này. 

Berberin là kháng sinh tự nhiên có nhiều ưu điểm, chẳng hạn như có công hiệu nhanh 

chóng trong điều trị các bệnh đường ruột, không làm ảnh hưởng tới sự phát triển bình 

thường của hệ vi khuẩn đường ruột và giá thành rẻ. 

Trẻ em là đối tượng cần sử dụng berberin nhiều nhất vì các em có hệ tiêu hóa chưa 

hoàn thiện, thường mắc các bệnh về đường ruột và cần dùng các sản phẩm lành tính. 

Nhưng berberin có vị đắng rất mạnh, dẫn đến khó uống hay thậm chí là dễ nôn trớ. 

Nhược điểm này cũng làm giảm khả năng mở rộng thị trường berberin của các công ty 

dược phẩm. 

Nhận thấy vấn đề trên, dược sĩ Nguyễn Trường Giang và cộng sự ở Công ty cổ phần 

Dược khoa DK Pharma (thuộc trường Đại học Dược Hà Nội) đã nảy ra ý tưởng tạo 

chế phẩm berberin không đắng ở dạng lỏng và rắn, giúp người sợ đắng và trẻ em dễ sử 

dụng hơn, từ đó góp phần giảm bớt việc lạm dụng kháng sinh trong điều trị các bệnh 

đường ruột. 

Trước đây đã có nhiều cách "trị đắng" nhưng các giải pháp chỉ tạm thời khắc phục 

bằng cách dùng đường ngọt. Các công ty dược phẩm trong nước và trên thế giới đã sản 

xuất thuốc berberin ở dạng viên bao đường hoặc viên nang để che giấu vị đắng, dễ 

uống hơn. 

Tuy thế, thuốc berberin ở các dạng này cần nhiều thời gian để hòa tan lớp vỏ bao và 

phân rã thuốc, khiến thuốc chậm phát huy tác dụng hơn so với với dạng thông thường. 

Hơn nữa, các gia đình có trẻ nhỏ thường nghiền thuốc viên thành bột cho trẻ dễ nuốt, 

dẫn đến mất tác dụng của viên bao đường. 

Mặt khác, đối với giải pháp bào chế dạng siro lỏng cho trẻ em quả thật càng khó khăn 

hơn. Trước đây, trên thị trường chỉ có dạng berberin viên nén mà không ai dám nghĩ 
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tới việc sản xuất berbrin ở dạng lỏng, bởi vì "làm dạng lỏng không hề khó gì nhưng do 

berberin có vị quá đắng nên làm ở dạng viên nén sẽ dễ uống hơn dạng lỏng", dược sĩ 

Nguyễn Trường Giang giải thích. 

 

Nhóm nghiên cứu đang điều chế thuốc trong phòng thí nghiệm. 

Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu dược chất của các loài cây cỏ Việt Nam, dược 

sĩ Nguyễn Trường Giang và cộng sự đã tìm cách làm cho vị đắng biến mất dựa ngay 

vào tính chất hóa học của berberin. Sau thời gian dài mày mò, anh và cộng sự phát 

hiện ra khi kết hợp berberin với các dẫn xuất của tanin – một hợp chất có trong nhiều 

loại thực vật như trà, quế, có vị chát – theo một tỷ lệ sẽ giảm bớt vị đắng của berberin 

mà không ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. 

Phương pháp này có thể áp dụng với cả berberin dạng rắn và lỏng. Chỉ cần hòa tan 

tanin với chiết xuất berberin (dạng muối) vào nước theo tỷ lệ khoảng từ 1:2 đến 5:1, 

sau đó bổ sung thêm tá dược (tùy theo dạng lỏng hoặc viên nén) theo quy trình sản 

xuất thông thường. 

"Ngoài ra trong quá trình này, chúng tôi cũng phát hiện việc sử dụng tá dược trương 

nở (dùng để tạo độ nhớt trong sản xuất thuốc berberin dạng lỏng) theo một tỷ lệ thích 

hợp cũng góp phần giảm vị đắng của chế phẩm", dược sĩ Nguyễn Trường Giang cho 

biết. 

Kết quả thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên cho thấy berberin dạng lỏng giảm tới 94,5% 

vị đắng và berberin dạng viên nén giảm đến 99,2% vị đắng so với thông thường. Đồng 

thời ở dạng lỏng cho tác dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn dạng viên nén. 

Nhờ tính sáng tạo cao, quy trình sản xuất chế phẩm berberin không đắng đã được Cục 

Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp bằng độc quyền sáng chế số 1-0022834 công bố ngày 

27/01/2020. Thuốc Berberin không đắng đã được DK Pharma bán rộng rãi trong cả 

nước và nhận được phản hồi rất tích cực của người dùng. 
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Các khu bảo tồn biển: Cần triển khai mô hình đồng quản lý 

 

Tổ công tác liên ngành tỉnh Quảng Ninh xử phạt tàu cá vi phạm quy định về vùng 

đánh bắt ở khu bảo tồn biển Cô Tô. Nguồn: quangninh.gov. 

(Báo Khoa học và phát triển) Sự tồn tại một cách èo uột của các khu bảo tồn biển ở 

Việt Nam cho thấy, cần một mô hình hiệu quả để nó thực sự trở thành giải pháp 

bền vững để phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường biển. 

Quản lý biển qua các khu bảo tồn biển 

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, trữ lượng nguồn lợi thủy sản của Việt Nam đang 

trên đà suy giảm: từ 5,07 triệu tấn (2011-2015) xuống còn 4,36 triệu tấn (2016-2019). 

Những biện pháp như kiểm soát đầu vào thông qua hạn chế cường lực đánh bắt và 

kiểm soát số lượng tàu thuyền; kiểm soát đầu ra thông qua sản lượng đánh bắt trên đơn 

vị cường lực khai thác hoặc tổng sản lượng được phép đánh bắt; kiểm soát kỹ thuật 

khai thác thông qua hạn chế ngư cụ và các vùng/ngư trường đánh bắt,... “là cách quản 

lý truyền thống, lâu giờ các địa phương vẫn làm”, ông Huỳnh Quang Huy, Chi Cục 

trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận cho biết tại hội thảo “Bàn giải pháp bảo vệ 

và phát triển nguồn lợi thủy sản theo Luật Thủy sản năm 2017” do Tổng cục Thủy sản, 

Bộ NN&PTNT, tổ chức ngày 19/12/2019. 

Tuy nhiên, để phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, chỉ hạn chế đánh bắt là 

chưa đủ. Nếu không kịp thời bổ sung các biện pháp bảo tồn môi trường và tái tạo 

nguồn giống bổ sung, nguồn lợi thủy sản Việt Nam sẽ cạn kiệt đến ngưỡng “không thể 

hồi phục”, như đánh giá của PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng 

Tổng cục Biển và Hải đảo (Bộ TN&MT). 

Những lợi ích đó cũng được các cơ quan quản lý nhận thấy rõ, dẫn đến Quyết định số 

742/QĐ TTG năm 2010 nhằm quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển đến năm 2020 và 

đặt mục tiêu: trong giai đoạn 2010-2015, Việt Nam phải quy hoạch và đưa vào hoạt 

động 16 khu bảo tồn biển từ những vùng biển ven bờ để thành lập hệ thống khu bảo 

tồn biển với chức năng bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản. Là 

một nhà quản lý cấp địa phương, ông Huỳnh Quang Huy nhận rõ vai trò của các khu 

bảo tồn biển như vậy: “Khu bảo tồn là mô hình quản lý mới, có hiệu quả bảo tồn rất 

cao. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc đánh giá rằng phương pháp 

này giúp tiết kiệm chi phí bảo tồn 100 lần so với truyền thống nhưng hiệu quả lại tăng 

100 lần”. 
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Ở góc độ của một nhà quản lý và từng làm nghiên cứu về biển, PGS.TS. Nguyễn Chu 

Hồi: “Hệ thống các khu bảo tồn biển theo quy hoạch phân bố đại diện cho toàn vùng 

biển và nếu được quản lý tốt sẽ tạo ra sự cân bằng sinh thái trong toàn vùng biển: sau 3 

năm quản lý tốt sẽ tạo ra hiệu ứng phục hồi và sau 5 năm sẽ xuất hiện „hiệu ứng tràn‟ 

(spillover effect) phát tán nguồn giống và dinh dưỡng ra khu vực biển bên ngoài”. Ông 

dẫn chứng bài học thành công của những quốc gia biển lân cận, “bài học thực tế của 

Philippines cho thấy có loài phát tán ra xa khu bảo tồn biển đến 500 km, thậm chí 

1000 km”. 

Thiếu nguồn lực hoạt động 

Tuy nhiên có một điều đáng buồn với các khu bảo tồn biển Việt Nam là mặc dù kế 

hoạch thành lập khu bảo tồn biển được đặt ra với nhiều kỳ vọng song đến nay, “lẽo 

đẽo gần 10 năm chỉ có 11/16 khu bảo tồn được quy hoạch, chưa nói đến hiệu quả quản 

lý”, PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi nhận xét về hiệu quả thực hiện. 

Vậy đâu là nguyên nhân khiến các mô hình này thiếu hiệu quả? Vấn đề lớn nhất của 

các khu bảo tồn biển hiện nay là thiếu nguồn lực, bao gồm cả nhân lực và tài chính, 

theo quan điểm của ông Trần Lê Nguyên Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát 

triển nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT). Hiện tại, một số nhiệm 

vụ chính của các ban quản lý khu bảo tồn biển là tổ chức nghiên cứu, bảo tồn và phát 

triển các loài động vật, thực vật thủy sinh, hệ sinh thái biển trong khu bảo tồn biển; 

cứu hộ các loài thủy sản; quan trắc, thu thập thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu về đa 

dạng sinh học; kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trong khu bảo tồn biển... đều yêu 

cầu đầu tư kinh phí và nguồn nhân lực có chuyên môn. Quan sát những gì diễn ra 

trong quá trình vận hành các khu bảo tồn biển này, ông nói: “Các khu bảo tồn biển vô 

cùng gặp khó khăn về biên chế. Hiện nay chỉ có khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm có 47 

người, nhiều nhất về nhân lực trên cả nước, các khu bảo tồn khác chỉ có từ 7 đến 10 

người. Nhiệm vụ nhiều nhưng nhân lực không có nên rất khó để ban quản lý thực 

hiện”. 

Bên cạnh đó, ngân sách cũng là rào cản lớn với các khu bảo tồn biển hiện nay, đơn cử 

“như khu bảo tồn biển Phú Quốc, Cồn Cỏ thì mỗi năm ngân sách rất hạn hẹp, chỉ được 

cấp có 700-800 triệu đồng, rõ ràng là không đủ để thực hiện các hoạt động liên quan 

đến bảo tồn”, ông Trần Lê Nguyên Hùng nhận xét và chỉ ra hậu quả của nó, “tình trạng 

thiếu tàu, thiếu trang thiết bị diễn ra phổ biến, có nhiều ban quản lý không có tàu để 

thực hiện việc quản lý khu bảo tồn. Chính vì vậy, hiệu quả quản lý rất thấp”. 

Do đó, dù đã tồn tại những khu bảo tồn biển nhưng tình trạng đánh bắt cá bằng xung 

điện, xả rác thải gây ô nhiễm,... vẫn diễn ra thường xuyên mà các khu bảo tồn biển 

không có giải pháp nào ngăn chặn một cách hữu hiệu. 

Giải pháp từ mô hình đồng quản lý 

Vậy làm thế nào để tháo gỡ khó khăn cho các khu bảo tồn biển hiện nay? Trước tình 

hình này, thông qua nghiên cứu các mô hình bảo tồn trong thực tế, PGS.TS. Nguyễn 

Chu Hồi cho rằng nên áp dụng đồng quản lý trong các khu bảo tồn biển, tương tự với 

đồng quản lý trong khu bảo tồn rừng đã được triển khai có hiệu quả ở Việt Nam. 

Đặc trưng của mô hình đồng quản lý là nhà nước chia sẻ quyền hạn, trách nhiệm với tổ 

chức cộng đồng, cùng tham gia quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Cụ thể, nếu có nhu 

cầu, người dân có thể tự thành lập các tổ chức cộng đồng, sau đó nộp đơn đề nghị 
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chính quyền giao quyền quản lý, đi kèm theo phương án bảo tồn và khai thác, tổ chức 

các hoạt động du lịch,... PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi cho biết mô hình này rất phổ biến 

trên thế giới, một trong những khu bảo tồn biển hàng đầu ở Mỹ là Fidalgo cũng áp 

dụng phương thức này. Họ cho tư nhân tham gia quản lý và khai thác, cả khu bảo tồn 

là một bảo tàng sinh thái tự nhiên, có chỗ du lịch nghề cá, tham quan giải trí,... nhờ 

việc „lấy mỡ nó rán nó‟ nên họ thừa tiền nuôi ban quản lý. 

Tuy nhiên, việc học hỏi mô hình đồng quản lý của quốc tế để áp dụng vào Việt Nam 

cần một quá trình dài, bởi mỗi quốc gia có đặc trưng khác nhau. Chẳng hạn ở Mỹ các 

CSO (citizen support organizations – tổ chức hỗ trợ công dân) rất phổ biến, đây là một 

loại hình tổ chức phi lợi nhuận thực hiện các hoạt động tình nguyện và các chương 

trình gây quỹ phục vụ công tác bảo tồn. Ngoài ra, CSO đóng vai trò “cầu nối” giữa các 

tổ chức cộng đồng với chính quyền, giúp người dân nhận thấy lợi ích khi thực hiện mô 

hình đồng quản lý. 

Trong khi đó, ở Việt Nam, khái niệm “đồng quản lý” vẫn còn khá xa lạ với người dân, 

dẫn đến việc triển khai mô hình này thiếu hiệu quả. “Ở Việt Nam hiện nay chỉ có Bình 

Thuận và Thừa Thiên Huế áp dụng thành công mô hình đồng quản lý”, ông Huỳnh 

Quang Huy cho biết. “Nguyên nhân là các dự án thực hiện đồng quản lý ở các địa 

phương trước đây đều dựa vào nguồn tài trợ, người dân lại chưa hiểu rõ bản chất mô 

hình đồng quản lý nên khi chấm dứt các nguồn tài trợ thì họ không làm nữa”. Bởi vậy, 

trước tiên phải giúp người dân hiểu rõ lợi ích của đồng quản lý, từ đó chính quyền 

cùng bắt tay vào hỗ trợ thì mô hình đồng quản lý mới phát huy hiệu quả. Một trường 

hợp tiêu biểu là thành công của mô hình đồng quản lý ở xã Thuận Quý, xã Thuận Quý, 

huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Nhận thấy nguồn lợi thủy sản suy giảm, tổ cộng 

đồng ngư dân xã Thuận Quý đã nộp đơn đề xuất chính quyền giao cho cộng đồng ngư 

dân thực hiện mô hình đồng quản lý với loài sò lông trên diện tích gần 20 km
2
. Với sự 

hỗ trợ của Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận, tổ cộng đồng ngư dân xã Thuận Quý đã 

thả hơn 100 tấn sò lông, tổ chức giám sát vùng biển, khảo sát định kỳ,... Sau 3 năm 

thực hiện, nguồn lợi thủy sản đã bắt đầu phục hồi, số lượng sò lông và nhiều loài thủy 

sản khác tăng cao. “Ngư dân tự hình thành nguồn quỹ để triển khai các giải pháp, ở 

Bình Thuận, mô hình đồng quản lý thành công nhất là của xã Thuận Quý”, ông Huỳnh 

Quang Huy nhận xét. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Sử dụng CO2 thải để tách kim loại khỏi quặng 

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Lyon và Đại học Turin đã đưa ra 

phương thức sử dụng CO2 thải để tách các kim loại được sử dụng trong nhiều sản 

phẩm. Các nhà khoa học tin rằng đây sẽ là một công cụ để giảm thiểu nóng lên toàn 

cầu. 

Các nhà khoa học đã phát triển ý tưởng sử dụng thu hồi và lưu trữ cacbon như một 

cách để giảm lượng CO2 thải vào khí quyển. Công nghệ này liên quan đến việc thu khí 

thải từ xe hơi hoặc nhà máy, loại bỏ CO2 và sau đó lưu trữ cho đến khi các nhà khoa 

học sử dụng nó. 

Tuy nhiên, công nghệ thu và lưu giữ cacbon đã được chứng minh quá đắt để sử dụng 

thương mại. Trong nỗ lực mới, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một phương thức sử 

dụng CO2 thải để tạo ra các phối tử nhằm tách kim loại khỏi quặng. Kim loại thu hồi 

có thể được bán để sử dụng sản xuất các sản phẩm như linh kiện điện thoại thông 

minh. Các nhà nghiên cứu cho rằng phương pháp của họ đầu tiên sử dụng hai dòng 

chất thải như một phần của quy trình tạo ra các hợp chất tinh khiết trong. 

Trong quy trình của họ, CO2 đóng vai trò là tác nhân liên kết, tận dụng lực hút của các 

phối tử với kim loại bằng cách sử dụng nhiệt độ và áp suất. Nhóm nghiên cứu đã bơm 

dung dịch 2,2'-Iminodi (ethylamine) vào hỗn hợp LaCl3 và NiCl2 để chứng minh hoạt 

động của phương pháp mới. Sau đó, các nhà khoa học đã sục khí CO2 từ khí thải xe 

hơi qua hỗn hợp. Kết quả dẫn đến 2,2'-Iminodi (ethylamine) thu giữ được CO2 và tạo 

ra các phối tử liên kết với lanthanum. 

Sau vài phút, các tinh thể chứa lanthanum đã hình thành và niken liên kết với 

diethylenetriamine không phản ứng vẫn còn trong dung dịch. Các kim loại sau đó đã 

được thu hồi bằng thử nghiệm ly tâm cho thấy cả hai đều đạt độ tinh khiết 99%. Thử 
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nghiệm thứ hai liên quan đến việc tách các kim loại hữu ích khỏi điện cực lấy từ pin 

gần hỏng, kết quả tạo ra coban, niken và lanthanum. Các nhà nghiên cứu khẳng định 

lợi ích thứ hai của phương pháp mới là tách kim loại khỏi quặng theo phương thức 

xanh hơn các phương pháp thông thường. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-01-carbon-dioxide-metals-ores.html 
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Quy trình sàng lọc mới sẽ tăng tốc độ nghiên cứu thu hồi cacbon 

 

Nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Alberta đã phát triển được kỹ thuật tiết kiệm 

rất nhiều thời gian phát triển các công nghệ thu giữ cacbon hiệu quả hơn, giúp 

giảm chi phí sử dụng công nghệ và tăng khả năng áp dụng công nghệ để giảm thiểu 

lượng khí thải CO2. Cụ thể, nhóm nghiên cứu của GS. Arvind Rajendran đã xây 

dựng một quy trình sàng lọc gồm hai bước để đánh giá các vật liệu thu giữ cacbon 

được gọi là zeolite trong vài giây thay vì một ngày. 

Zeolite hoạt động bằng cách hấp phụ, về cơ bản bám vào các phân tử CO2, tương tự 

như cách bộ lọc than hút mùi trong tủ lạnh. Trong các hệ thống thu giữ cacbon, khí 

thải phát ra từ một nhà máy điện, có thể được truyền qua zeolit để bẫy CO2 trước khi 

nó đi vào khí quyển. Về mặt lý thuyết, hàng triệu loại vật liệu khác nhau có thể hấp thụ 

CO2, nhưng để hoạt động hiệu quả như một phần của quy trình công nghiệp, một phân 

tử phải bám vào CO2 và cũng giải phóng theo yêu cầu khi CO2 cần được bẫy hoặc sử 

dụng. Tuy nhiên, không phải tất cả các zeolite đều như nhau, một số loại zeolite tốt 

hơn nhiều so với các zeolite khác trong việc thu giữ và giải phóng CO2. 

Nhóm nghiên cứu đã đánh giá 120.000 zeolite và giảm xuống 7.000 để có thể sàng lọc 

còn hai chục mục tiêu tốt bằng các phương pháp truyền thống. Một trong những vật 

liệu này có sự cải tiến lớn vật liệu thông thường, đó là zeolite-13x, giúp sử dụng năng 

lượng hiệu quả hơn 17%. 

Công cụ thứ hai được tạo ra nhờ phối hợp với các giáo sư kỹ thuật Vinay Prasad và 

Zukui Li và các nghiên cứu sinh Kasturi Nagesh Pai và Gokul Subraveti, đã sử dụng 

thông tin về các phân tử thu giữ cacbon để dự đoán hành vi và hiệu suất trong hệ thống 

thế giới thực. Sử dụng thuật toán học máy giúp loại bỏ nhu cầu mô phỏng hiệu suất 

của từng phân tử, giảm tải tính toán xuống 10 lần mà không làm mất độ chính xác. 

Các công nghệ thu giữ cacbon có thể ngăn các nhà máy điện than và khí đốt tự nhiên 

thải ra CO2 nhưng hiện tốn nhiều chi phí để lắp đặt và vận hành khiến các công ty điện 

năng lăn tăng khi sử dụng chúng. Tìm kiếm các vật liệu hoàn hảo phù hợp với các khu 

vực này luôn là một thách thức, nhưng các công cụ học máy mới của nhóm nghiên cứu 

đang chỉ ra những vật liệu thu giữ cacbon mới khả thi. 

Nếu các chất hấp phụ giống như bộ lọc than trong tủ lạnh, thì học máy sẽ giúp các nhà 

nghiên cứu hiểu được thương hiệu nào hiệu quả nhất trong việc hút mùi và cách nó 

tích hợp trong tủ lạnh có thể thay đổi hiệu quả. 
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Quy trình truyền thống để đưa ra các quyết định này rất chậm, dựa vào công việc tốn 

nhiều sức lực và mô phỏng máy tính trên diện rộng. Mọi phân tử có thể và mọi thiết kế 

hệ thống tiềm năng phải được mô phỏng riêng lẻ, cần có sức mạnh tính toán rất lớn. 

Các kỹ thuật, mới được công bố trên ACS Sustainable Chemistry & Engineering and 

Industrial & Engineering Chemistry Research, có thể được điều chỉnh để tăng tốc 

khám phá về các loại vật liệu và quy trình khác liên quan đến biến đổi khí hậu và tách 

khí công nghiệp như lọc oxy. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-01-newly-screening-carbon-

capture.html, 
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Sử dụng vật liệu nano và ánh nắng mặt trời để xử lý nước ô nhiễm thuốc trừ sâu 

 

Hai nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu khoa học quốc gia (INRS) đã phối hợp 

phát triển một quy trình sinh thái mới để khử atrazine. Atrazine là một trong những 

loại thuốc trừ sâu phổ biến ở Bắc Mỹ. Các giáo sư My Ali El Khakani và Patrick 

Drogui tại INRS đã đưa ra một phương pháp mới để làm suy giảm atrazine bằng 

cách kết hợp vật liệu cấu trúc nano mới và ánh nắng mặt trời. 

Atrazine được tìm thấy phổ biến trong môi trường, ngay cả trong nước uống của hàng 

triệu người. Xử lý nước theo phương pháp thông thường không hiệu quả trong việc 

làm giảm loại thuốc trừ sâu này. Các quy trình mới hiệu quả hơn, nhưng sử dụng các 

hóa chất có thể để lại các sản phẩm phụ độc hại trong môi trường. 

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng quy trình hiện có, được gọi là xúc tác quang điện tử hoặc 

PEC, mà họ đã tối ưu hóa để khử atrazine. Quá trình này hoạt động với hai quang điện 

cực (điện cực nhạy sáng) của các điện tích trái dấu. Quá trình này sử dụng hiệu ứng 

của ánh sáng và điện thế để tạo ra các gốc tự do trên bề mặt của các quang điện cực. 

Các gốc đó tương tác với các phân tử atrazine và làm suy giảm chúng. ''Việc sử dụng 

các gốc tự do có lợi vì nó không để lại các sản phẩm phụ độc hại như clo. Vì thời gian 

tồn tại của chúng rất ngắn nên có xu hướng biến mất nhanh chóng”, GS. Drogui, đồng 

tác giả nghiên cứu giải thích. 

Những thách thức về vật liệu 

Để tạo ra quang điện cực (điện cực nhạy sáng), GS. El Khakani đã chọn titan oxit 

(TiO2), vật liệu rất phong phú, ổn định hóa học và được sử dụng trong nhiều ứng dụng 

bao gồm sắc tố trắng trong sơn hoặc kem chống nắng. Thông thường, vật liệu bán dẫn 

này chuyển đổi năng lượng ánh sáng được cung cấp bởi các tia cực tím vào các điện 

tích hoạt động. Để khai thác toàn bộ phổ mặt trời, tức là ánh sáng nhìn thấy ngoài tia 

cực tím, GS. El Khakani đã phải làm cho các màng TiO2 nhạy với ánh sáng nhìn thấy. 

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã biến đổi oxit titan ở quy mô nguyên tử bằng cách kết 

hợp các nguyên tử nitơ và vonfram bằng quy trình plasma. Sự pha tạp này làm giảm 

năng lượng photon cần để kích hoạt PEC trong các quang điện cực mới này. 
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GS. El Khakani cũng phải đối mặt với thách thức trong việc xử lý khối lượng nước 

lớn. Do quá trình PEC thực sự là hiện tượng bề mặt, nên việc xử lý khối lượng lớn 

nước đòi hỏi diện tích bề mặt lớn của quang điện cực. Vì vậy, nhóm nghiên cứu của 

GS. El Khakani đã khai thác lợi thế cấu trúc nano bề mặt của quang điện cực. 

“Thay cho bề mặt phẳng, hãy tưởng việc khắc nó ở kích thước nano để tạo ra các 

thung lũng và núi. Điều này làm tăng bề mặt hoạt động có sẵn mà không làm thay đổi 

bề mặt vật lý. Bề mặt hoạt động được tăng lên vài nghìn lần so với bề mặt vật lý. Với 

1g vật liệu, diện tích bề mặt hoạt động dao động từ 50 đến 100 m2 có thể đạt được, 

bằng bề mặt của một căn hộ!”, GS. El Khakani nói. 

Hiệu quả và giới hạn 

Sau khi các quang điện cực được phát triển và tích hợp vào lò phản ứng PEC, nhóm 

của GS. Drogui đã tối ưu hóa quy trình PEC. Trước tiên, nhóm nghiên cứu đã sử dụng 

các mẫu nước khử khoáng đã được bổ sung atrazine. PEC với quang điện cực đã loại 

bỏ khoảng 60% thuốc trừ sâu sau 300 phút xử lý. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã 

chuyển sang các mẫu nước thực tế được thu gom từ sông Nicolet (QC, Canada) gần 

các khu vực trồng ngô và đậu tương thâm canh, nơi thường sử dụng thuốc diệt cỏ. 

Khi sử dụng các mẫu nước thực tế, ban đầu chỉ có 8% atrazine phân rã. Tỷ lệ phân rã 

thấp là do sự có mặt của các hạt lơ lửng ngăn không cho nhiều ánh sáng chiếu vào 

quang điện cực. Ngoài ra, các loài và hạt có trong dung dịch có thể bám vào điện cực 

làm giảm diện tích hoạt động của nó. Dựa vào chuyên môn trong xử lý nước ô nhiễm, 

nhóm nghiên cứu đã tiến hành tiền xử lý dựa vào sự đông tụ và lọc một số loài trước 

khi áp dụng phương pháp PEC một lần nữa. Và nhóm nghiên cứu đã thành công trong 

việc khử 38 đến 40% atrazine có mặt trong các mẫu nước thực. 

Hiệu quả xử lý vẫn còn tương đối thấp vì nước thực tế có chứa bicacbonat và phốt phát 

bẫy các gốc tự do và ngăn chúng phản ứng với atrazine. Theo các nhà nghiên cứu, quy 

trình PEC tối ưu hóa có thể được sử dụng. 

Theo các nhà nghiên cứu, quy trình PEC được tối ưu hóa có thể được sử dụng như một 

phương pháp xử lý thứ ba, sau khi loại bỏ các hạt lơ lửng và các loài có thể gây đông 

tụ. Tuy nhiên, giai đoạn trình diễn tiền công nghiệp là cần thiết trước khi nghĩ đến việc 

sử dụng trên quy mô lớn. Cuối cùng, PEC đã được sử dụng để khử atrazine, nhưng hai 

nhóm nghiên cứu tiếp tục hợp tác để xử lý các chất ô nhiễm mới và dư lượng kháng 

sinh trong nước. 

N.P.D (NASATI), theo https://scitechdaily.com/using-an-engineered-nanomaterial-

and-sunlight-to-decontaminate-pesticide-polluted-water/, 
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Các cuộn lỗi ADN trong các tế bào bạch cầu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu 

đường loại 1 

 

Người ta đã biết rằng di truyền học, hoặc thừa hưởng bộ gen di truyền, là yếu tố 

chính quyết định nguy cơ mắc các bệnh tự miễn, như bệnh tiểu đường tuýp 1. 

Trong tế bào người, bộ gen của một người có khoảng 6 feet ADN được nén vào 

không gian micromet của nhân (tế bào) thông qua quy trình gấp ba chiều. Các 

protein chuyên biệt giải mã thông tin di truyền, đọc hướng dẫn từ bộ gen theo cách 

thức liên tục. 

Hiện tại, trong nghiên cứu đầu tiên, nhóm các nhà khoa học tại Penn Medicine đã phát 

hiện ra, ở chuột, sự thay đổi trình tự ADN có thể khiến nhiễm sắc thể bị sai lệch theo 

cách khiến có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 1. Nghiên cứu, được công bố hôm 

nay trên tạp chí Immunity, tiết lộ rằng sự khác biệt về trình tự ADN đã thay đổi đáng 

kể cách ADN được gấp bên trong nhân, cuối cùng ảnh hưởng đến sự điều hòa, cảm 

ứng hoặc ức chế của các gen liên quan đến bệnh tiểu đường tuýp 1 phát triển. 

Golnaz Vahedi-Tác giả của nghiên cứu cho biết: "Mặc dù chúng tôi biết rằng những 

người thừa hưởng một số gen nhất định có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 1 tăng 

cao, nhưng có rất ít thông tin về các yếu tố phân tử tiềm ẩn góp phần vào mối liên hệ 

giữa di truyền và tự miễn dịch". Lần đầu tiên, nghiên cứu chứng minh rằng ADN bị sai 

lệch do gây ra bởi biến đổi trình tự, góp phần vào sự phát triển của bệnh tiểu đường 

loại 1. Với sự tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi hy vọng sẽ hình thành một nền tảng để phát 

triển các chiến lược để đảo ngược quá trình xử lý sai lệch ADN và thay đổi tiến trình 

của bệnh tiểu đường loại 1. 

Các bệnh tự miễn, ảnh hưởng đến 23,5 triệu người Mỹ, xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ 

thể tấn công và phá hủy các cơ quan, mô và tế bào khỏe mạnh. Có hơn 80 loại bệnh tự 

miễn, bao gồm viêm khớp dạng thấp, bệnh viêm ruột và tiểu đường loại 1. Trong bệnh 

tiểu đường loại 1, tuyến tụy ngừng sản xuất insulin, hormone kiểm soát lượng đường 

trong máu. Các tế bào bạch cầu được gọi là tế bào lympho T đóng một vai trò quan 

trọng trong việc phá hủy các tế bào beta sản xuất insulin. 

Cho đến nay, người ta đã biết rất ít về mức độ biến đổi trình tự có thể gây ra sự gấp 

nếp bất thường và cuối cùng, ảnh hưởng đến sự biểu hiện gen. Trong nghiên cứu này, 

các nhà nghiên cứu của Penn Medicine đã tạo ra các bản đồ gen có độ phân giải cực 

cao để đo sự gấp nếp ADN ba chiều trong tế bào lympho T ở hai chủng chuột: một là 
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chủng dễ mắc bệnh tiểu đường và kháng tiểu đường. Hai là chủng có sáu triệu khác 

biệt trong ADN bộ gen của chúng, tương tự như số lượng khác biệt trong mã di truyền 

giữa bất kỳ hai người. 

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng các vùng liên quan đến bệnh tiểu đường được xác 

định trước đây cũng là vùng tăng gấp đôi nhất trong các tế bào T của chuột mắc bệnh 

tiểu đường. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một kỹ thuật hình ảnh có độ phân 

giải cao để chứng thực sự sai lệch bộ gen ở những con chuột dễ mắc bệnh tiểu đường. 

Điều quan trọng, họ đã tìm thấy sự thay đổi trong các mẫu gấp xảy ra trước khi chuột 

bị tiểu đường. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc quan sát có thể đóng vai trò là công 

cụ chẩn đoán trong tương lai nếu các nhà điều tra có thể xác định các vùng tăng gấp 

đôi như vậy trong các tế bào T của con người. 

Sau khi thiết lập vị trí của chất nhiễm sắc trong các tế bào T ở chuột, các nhà nghiên 

cứu đã tìm cách nghiên cứu biểu hiện gen ở người. Thông qua sự hợp tác với chương 

trình Human Pancreas Analysis Program, họ đã phát hiện ra rằng một loại gen tương 

đồng ở người cũng chứng minh mức độ biểu hiện gia tăng trong các tế bào miễn dịch 

xâm nhập vào tuyến tụy của con người. 

Vahedi nói: "Mặc dù cần nhiều công việc hơn, nhưng những phát hiện của chúng tôi 

đã đưa chúng ta đến gần hơn với sự hiểu biết máy móc hơn về mối liên hệ giữa di 

truyền và các bệnh tự miễn. Một bước quan trọng trong việc xác định các yếu tố ảnh 

hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, như bệnh tiểu đường loại 1". 

Đ.T.V (NASATI), theo https://www.pennmedicine.org/news/news-

releases/2020/february/dna-misfolding-in-white-blood-cells-increases-risk-for-type-1-

diabetes 
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Tập tạ có thể giúp bảo vệ não khỏi chứng suy giảm trí nhớ (Alzheimer) 

 

Lần đầu tiên, một phương pháp tiếp cận có thể làm chậm và thậm chí ngăn chặn sự 

thoái hóa trong một thời gian dài các vùng não đặc biệt dễ gây bệnh Alzheimer. 

Những phát hiện sẽ được công bố trên tạp chí Neuroimage Clinical số ra sắp tới. 

Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney (UoS), đã tiến 

hành một thử nghiệm lâm sàng cho những người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh 

Alzheimer cao do bị chứng suy giảm nhận thức nhẹ. Họ phát hiện thấy rằng bài tập rèn 

luyện sức mạnh (tập luyện nâng tạ) trong 6 tháng sẽ giúp bảo vệ các vùng dễ bị mắc 

bệnh Alzheimer trong não lên đến 1 năm. 

Suy giảm nhận thức nhẹ (MCI) liên quan đến sự suy giảm trí nhớ và các kỹ năng tư 

duy khác mặc dù nhìn chung các kỹ năng sống hàng ngày không bị thay đổi đột ngột 

và là một trong những yếu tố nguy cơ mạnh nhất đối với chứng mất trí nhớ. Những 

người bị suy giảm nhận thức nhẹ có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ trong vòng một 

năm. 

Những người tham gia vào nghiên cứu này được phân bổ ngẫu nhiên để thực hiện các 

bài tập rèn luyện trí não bằng máy tính, tập luyện nâng tạ (một loại hình luyện tập thể 

chất được thiết kế để cải thiện thể chất, tăng sức mạnh bằng việc luyện tập cơ bắp dưới 

sức ép của ngoại lực để tăng thể lực), kết hợp cả rèn luyện trí nào bằng máy tính và 

luyện tập nâng tạ. Họ thực hiện luyện tập trong sáu tháng và sau đó là các hoạt động 

thông thường trong suốt 12 tháng. 

Nghiên cứu cho thấy tập luyện nâng tạ mang lại nhiều lợi ích tổng thể đối với khả 

năng nhận thức, có thể giúp bảo vệ một số tiểu vùng ở khu vực hồi hải mã hay hồi cá 

ngựa (hippocampus) của não khỏi bị thoái hóa. Vùng hồi hải mã là một phần của não 

trước có cấu trúc phức tạp trong não với vai trò chính là học tập và trí nhớ. 

Các tế bào của các tiểu vùng ở khu vực hồi hải mã ở những nhóm đối chứng (những 

người không thực hiện các bài rèn luyện nâng tạ) bị giảm 3-4% trong 18 tháng, trong 

khi những người trải qua rèn luyện tập tả chỉ bị giảm 1-2%, và ở một số vùng không 

hề bị giảm. 
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Rèn luyện sức mạnh là một bài tập thể chất đòi hỏi sự co thắt lặp đi lặp lại của các 

nhóm cơ chính chống lại một lực đối nghịch, điển hình là trọng lượng tự do hoặc các 

thiết bị tập thể dục được sử dụng trong quá trình tập. Những người tham gia trong 

nghiên cứu này đã thực hiện các bài tập nâng tạ chỉ trong thời gian 90 phút mỗi tuần, 

trong hai hoặc ba buổi hàng tuần và được giám sát chặt chẽ. 

Theo tiến sĩ Kathryn Broadhouse, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết dữ liệu cho thấy 

tập nâng tạ có thể tạo ra các hiệu ứng sinh học quan trọng. 

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tập tạ có thể giúp bảo vệ một số tiểu vùng ở vùng 

hồi hải mã khỏi bị thoái hóa hoặc co rút trong thời gian tối đa 12 tháng sau khi dừng 

các bài tập này”, tiến sĩ Broadhouse cho biết. 

Để đưa ra kết luận này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành quét não MRI những người 

tham gia 3 lần trong khoảng thời gian 18 tháng và sử dụng một số thiết bị hiện đại mới 

nhất trong phân tích hình ảnh để định lượng sự thay đổi của các tiểu vùng trong 

vùnghải mã, trung tâm bộ nhớ não. 

Giáo sư Michael Valenzuela, trưởng nhóm nghiên cứu về tái tạo thần kinh tại Trung 

tâm nghiên cứu não và trí tuệ - Đại học Sydney và là tác giả chính của nghiên cứu, tin 

rằng phát hiện này sẽ là thông điệp mới cho phòng ngừa chứng mất trí nhớ. 

Ông cũng nhấn mạnh rằng, một trong những chiến lược giảm thiểu nguy cơ mất trí 

nhớ hiệu quả chính là rèn luyện sức dẻo dai bằng cách tập luyện. 

P.T.T (NASATI), theo https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2020/02/11/strength-

training-can-help-protect-the-brain-from-degeneration.html, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Đánh giá tác động di truyền của việc di nhập cá trê phi và nghề nuôi cá trê lai 

(Clarias macrocephalus x C. gariepinus) đến nguồn gien cá trê vàng (C. 

macrocephalus) bản địa ở Đồng bằng Sông Cửu Long 

 

Đây là loại cá rất phù hợp nuôi trong hệ thống Aquaponics, vì chúng cung cấp một 

hàm lượng lớn dinh dưỡng cho cây trồng, duy chỉ có một điểm là chúng hay làm 

đục nước. Đây cũng là loài cá có sức sống mạnh mẽ nhất, chúng có thể trải qua một 

thời gian dài lạnh giá không cần ăn. 

Chúng được tìm thấy khắp châu Phi và Trung Đông, chúng sống nước ngọt tại các hồ, 

sông, và đầm lầy, cũng như môi trường sống của con người tạo ra, chẳng hạn như ao 

có quá trình oxy hóa hoặc các cống của hệ thống xử lý nước thải tại đô thị. Cá trê trắng 

châu Phi đã được giới thiệu trên toàn thế giới vào những năm 1980 nhằm mục đích 

nuôi trồng thủy sản, do đó được tìm thấy ở các nước xa bên ngoài môi trường sống tự 

nhiên của chúng, chẳng hạn như Brazil, Việt Nam, Inđônêxia và Ấn Độ. 

Các loài cá trê nói chung đều có tính chịu đựng cao với môi trường khắc nghiệt như: 

ao tù, mương rãnh, nơi có hàm lượng oxygen thấp vì cơ thể cá trê có cơ quan hô hấp 

phụ gọi là “hoa khế” giúp cá hô hấp được nhờ khí trời. Cá trê có đặc tính ăn tạp, thức 

ăn chủ yếu là động vật. Trong tự nhiên cá trê ăn côn trùng, giun ốc, tôm cua, cá... 

ngoài ra trong điều kiện ao nuôi cá trê còn có thể ăn các phụ phẩm từ trại chăn nuôi, 

chất thải từ lò mổ... Mùa vụ sinh sản của cá trê bắt đầu từ tháng 4 - 9 tập trung chủ yếu 

vào tháng 5 - 7. Trong điều kiện nuôi cá có thể sinh sản nhiều lần trong năm (4 - 6 

lần). Nhiệt độ đảm bảo để cá sinh sản từ 25 - 32 độ C. Sau khi cá sinh sản xong ta có 

thể nuôi vỗ tái phát dục khoảng 30 ngày thì cá có thể tham gia sinh sản trở lại. 

Đề tài áp dụng các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp điều tra thu thập 

thông tin, điều tra thu mẫu hiện trường kết hợp với ứng dụng những kỹ thuật di truyền 

phân tử trong định danh và nghiên cứu di truyền quần thể. Nhóm nghiên cứu do Cơ 
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quan chủ quản Qũy phát triển Khoa học và công nghệ QG cùng phối hợp với Chủ 

nhiệm đề tài PGS.TS Dương Thúy Yên thực hiện với mục tiêu Xác định được mức độ 

đa dạng di truyền của quần thể cá trê vàng nuôi và tự nhiên; Đánh giá được tác động di 

truyền của cá trê phi di nhập và nghề nuôi cá trê vàng đến nguồn gen của cá trê vàng 

trong tự nhiên. 

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những kết quả như sau: 

- Tổng hợp được thông tin về quá trình phát triển của nghề nuôi cá trê lai ở các tỉnh 

đồng bằng sông Cửu Long và nhận thức của người nuôi về vấn đề con lai. Đồng thời, 

đánh gía được hiện trạng khai thác cá trê vàng ở ĐBBSCL và phân tích được những 

yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả tài chính của mô hình nuôi cá trê lai. 

- Xác định được chỉ thị di truyền phân tử PCR-RFLP và microsatellite để phân biệt 

chính xác cá trê vàng, trê phi và con lai của chúng. Xác định được cá trê lai hiện nuôi 

phổ biến là con lai F1 của cá cái trê vàng và đực trê phi. 

- Xác định được sự khác biệt về hình thái giữa cá trê vàng, trê phi và con lai của 

chúng. Qua đó cho thấy cá trê vàng trong điều kiện nuôi có thể thay đổi hình thái khác 

với cá tự nhiên, đặc biệt là hình dạng xương chẩm theo hướng nhọn hơn. Nghiên cứu 

đã chỉ ra những chỉ tiêu hình thái quan trọng trong phân biệt trê lai với trê vàng và 

cũng chỉ ra khi loại trừ ảnh hưởng của kích cỡ, có thể nhầm lẫn cá trê phi với cá trê lai 

(tỉ lệ 20%). 

- Đánh giá được mức độ đa dạng di truyền của 11 quần thể cá trê vàng tự nhiên và ba 

quần thể cá trê vàng nuôi. Kết quả cho thấy có dấu hiệu cá trê vàng nuôi giảm đa dạng 

di truyền so với cá trê vàng tự nhiên và cá tự nhiên ở vùng chịu ảnh hưởng của nghề 

nuôi có mức độ đa dạng thấp hơn so với quần thể cá tự nhiên ở khu bảo tồn. 

- Kết quả dựa trên chỉ thị PCR-RFLP trên 2 gien (Rhodopsin và Tropomycin) và 6 chỉ 

thị microsatellite cho thấy không có sự xâm nhập gien của cá trê phi đối với nguồn 

gien của cá trê vàng bản địa. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15265/2018) tại Cục Thông tin 

KH&CNQG. 

Đ.T.V (NASATI) 
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Nghiên cứu quy trình ứng dụng một số kỹ thuật hồi sức hô hấp hiện đại trong cấp 

cứu điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng nhằm đối phó với dịch cúm 

 

Lịch sử thế giới đã trải qua nhiều đại dịch cúm nguy hiểm, gây bệnh lan rộng nhiều 

vùng lãnh thổ, cho nhiều người, làm thiệt hại rất lớn về người và của. Nguyên nhân 

tử vong chủ yếu do do tổn thương phổi nặng dẫn đến suy hô hấp nặng và rất nặng 

không giải quyết được bằng máy thở. Vi rút cúm A/H7N9 là một chủng mới, có 

nguồn gốc gen từ vi rút cúm gia cầm và một số loài chim, có khả năng gây nhiễm 

cho người dẫn đến viêm phổi nặng tiến triển nhanh, tỉ lệ tử vong cao. 

Đề tài “Nghiên cứu quy trình ứng dụng một số kỹ thuật hồi sức hô hấp hiện đại 

trong cấp cứu điều trị bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng nhằm đối phó với dịch cúm” 
(Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Bạch Mai; Tác giả thực hiện đề tài: PGS.TS Nguyễn Quốc 

Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và các cộng sự) đã xây dựng được các chỉ định, 

quy trình kỹ thuật thở máy NAVA, quy trình thở máy đo áp lực thực quản, quy trình 

lọc máu OXIRIS, quy trình ECMO tĩnh mạch - tĩnh mạch ở bệnh nhân ARDS - Phát 

triển được các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu ở các bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng - 

Tương lai có thể chuyển giao các kỹ thuật cho các bệnh viện có đủ điều kiện về cơ sở 

vật chất và con người. 

Vì vậy, việc triển khai ngay đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước: “Nghiên cứu 

quy trình ứng dụng một số kỹ thuật hồi sức hô hấp hiện đại trong cấp cứu điều trị 

bệnh nhân suy hô hấp cấp nặng nhằm đối phó với dịch cúm" là hết sức cấp bách và 

cần thiết nhằm mục tiêu: 

1. Nghiên cứu hiệu quả của phương thức thở máy NAVA trên bệnh nhân thông khí 

nhân tạo 
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2. Nghiên cứu hiệu quả của kỹ thuật điều chỉnh các thông số máy thở thông qua áp lực 

thực quản. 

3. Nghiên cứu hiệu quả lọc máu hấp phụ với màng lọc oXiris trong điều trị bệnh nhân 

suy hô hấp cấp tiến triển. 

4. Nghiên cứu hiệu quả của kỹ thuật tim phổi nhân tạo tại giường (ECMO) cho các 

bệnh nhân suy hô hấp không đáp ứng với máy thở. 

Các nội dung nghiên cứu đặt ra có ý nghĩa thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu cấp thiết 

của lâm sàng, giúp cho các cơ sở y tế trong cả nước có cơ sở khoa học rõ ràng để tiếp 

cận, ứng dụng kỹ thuật hồi sức hô hấp hiện đại góp phần giúp y học trong nước theo 

kịp và hội nhập với khu vực và trên thế giới. 

Nghiên cứu đã xây dựng đƣợc các quy trình kỹ thuật thở máy NAVA, thở máy điều 

chỉnh PEEP thông qua áp lực thực quản, lọc máu hấp phụ quả OXIRIS và ECMO tĩnh 

mạch tĩnh mạch ở bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển nặng, hoàn chỉnh cả về chỉ định 

kỹ thuật và theo dõi trong cấp cứu điều trị nhiều bệnh nặng hiểm nghèo và khá phổ 

biến, thực sự góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đáp ứng 

được yêu cầu của thực tiễn. 

Phương pháp nghiên cứu của đề tài là khoa học và khách quan: các thiết bị sử dụng 

đều là các thiết bị hiện đại, các tiêu chuẩn chẩn đoán, các quy trình kỹ thuật và các chỉ 

tiêu nghiên cứu được thống nhất và cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế, tiếp thu được 

thành tựu khoa học y học hiện đại. - Mẫu nghiên cứu đủ lớn (lớn hơn dự tính trong đề 

cương nghiên cứu). - Các số liệu được xử lý theo thuật toán thống kê y học, đúng 

phương pháp đảm bảo độ tin cậy. Do đó kết quả nghiên cứu thu được có độ tin cậy rất 

lớn. Các công trình công nghệ đƣa ra dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm của các 

nước tiên tiến kết hợp với những đúc kết từ kết quả nghiên cứu thực tiễn của đề tài là 

hết sức có giá trị để ứng dụng trong nước và có tính ổn định cao. 

Kết quả về chuyển giao công nghệ 

Trong thời gian thực hiện đề tài, nhờ có sự hỗ trợ từ đề tài, các quy trình kỹ thuật đã 

đƣợc hoàn thiện và ứng dụng thường quy trong công tác khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện Bạch Mai, số bệnh nhân đƣợc hƣởng các kỹ thuật hồi sức hô hấp hiện đại tăng 

lên theo các năm tại khoa hồi sức tích cực. - Trong thời gian tới, các kỹ thuật hồi sức 

thở máy NAVA, thở máy điều chỉnh PEEP thông qua áp lực thực quản, lọc máu hấp 

phụ quả OXIRIS và ECMO tĩnh mạch tĩnh mạch sẽ đƣợc chuyển giao đến các bệnh 

viện có cơ sở vật chất đáp ứng đƣợc các yêu cầu để triển khai kỹ thuật. 

Về đào tạo và nâng cao trình độ sau đại học 

Trong quá trình thực hiện đề tài đã giúp 150 bác sỹ chuyên khoa cấp I, II, thạc sỹ, tiến 

sỹ có cơ hội học tập về kỹ thuật lọc máu hiện đại tại khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện 

Bạch Mai. Đề tài trực tiếp đào tạo được: Tiến sĩ: 03 Thạc sỹ: 05. 

Về hiệu quả kinh tế, xã hội 

Việc nghiên cứu ứng dụng thành công các kỹ thuật lọc máu hiện đại đã mang lại hiệu 

quả lớn về kinh tế xã hội. Về xã hội: Việc ứng dụng thành công các công nghệ kỹ thuật 

hồi sức hiện đại cho thấy ngành hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam đã theo kịp 

các bước tiến bộ về khoa học và công nghệ của các nước trong khu vực cũng như trên 

thế giới. Với thành công đó đã cải thiện rất rõ chất lượng cấp cứu điều trị nhiều bệnh 
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nặng hiểm nghèo khá phổ biến. Làm giảm rõ rệt tỷ lệ tử vong và biến chứng với tổng 

kết trước đó 5 - 10 năm. Từ đó tạo được niềm tin cho người bệnh, cho nhân dân trong 

cả nước. 

Về mặt kinh tế: Ứng dụng thành công các quy trình kỹ thuật hồi sức hiện đại đã giúp 

cứu sống nhiều người bệnh hiểm nghèo, giảm biến chứng tàn phế, giảm ngày điều trị 

từ đó giảm chi phí cho chăm sóc y tế, giúp người bệnh trở lại cộng đồng lao động và 

học tập cống hiến cho gia đình và cộng đồng. - Hạn chế bệnh nhân sang các nước điều 

trị, tiết kiệm được nguồn ngân sách đáng kể. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu tại Cục Thông tin KHCNQG. 

P.A.T (NASATI) 

 

 


