TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NHƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BẢN TIN CHỌN LỌC SỐ 14-2020 (27/4/2020 – 03/5/2020)

MỤC LỤC

TIN TỨC SỰ KIỆN

2

6 gương mặt Việt Nam trong danh sách Forbes 30 Under 30
châu Á

2

Máy ấp trứng bằng năng lượng mặt trời

6

Chiếc thùng xinh xắn biến rác thành phân bón mà không lo
bốc mùi

7

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI

11

Công nghệ xanh mới sản xuất điện từ không khí mỏng

11

Hợp chất nhạy sáng mới cho phép điều chỉnh màng tế bào
trong các photoswitches

13

Phát hiện ra loài động vật đầu tiên sống không cần oxy

15

Lượng trứng vừa phải không liên quan đến nguy cơ mắc
bệnh tim mạch

16

Sức khỏe tinh thần của trẻ bị ảnh hưởng bởi thời gian ngủ

18

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC

20

Nghiên cứu sự phân bố các biến chủng (clade) mới của
virus cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm ở Việt Nam làm cơ sở
cho việc phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao

20

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Nb:TiO2(TNO) cho cửa sổ
thông minh: cách nhiệt bằng phản xạ tia hồng ngoại

23

1

TIN TỨC SỰ KIỆN
6 gương mặt Việt Nam trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á

Trang bìa tạp chí Forbes
(Báo Khoa học và phát triển) Họ là những doanh nhân khởi nghiệp nổi bật trong
lĩnh vực y tế, tài chính, vận tải và bảo vệ môi trường.
Ngày 2/4, tạp chí Forbes công bố danh sách các gương mặt trẻ dưới 30 tuổi của châu Á
"Forbes 30 Under 30 Asia 2020"
Danh sách của Forbes được các phóng viên lựa chọn từ 3.500 đề cử đến từ 22 quốc
gia, vùng lãnh thổ trong khu vực, và được những người kì cựu trong ngành công
nghiệp thẩm định.
Danh sách chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau, mỗi lĩnh vực gồm 30 đại diện, gồm:
Nghệ thuật; Giải trí & Thể thao; Tài chính & Đầu tư mạo hiểm; Truyền thông, Tiếp thị
& Quảng cáo; Bán lẻ & Thương mại điện tử; Công nghệ doanh nghiệp; Công nghiệp,
Sản xuất & Năng lượng; Y tế & Khoa học; Doanh nhân xã hội; Công nghệ tiêu dùng.
Những nhân vật trong danh sách đều là người có tầm ảnh hưởng, có tài lãnh đạo, khả
năng tăng trưởng cao, tạo xu hướng và góp phần tạo nên thành công ở mỗi lĩnh vực mà
họ đại diện.
Trong danh sách Forbes Châu Á năm nay, Việt Nam có 6 gương mặt:
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Hoàng Nguyễn, đồng sáng lập thuocsi.vn

Hoàng Nguyễn thành lập thuocsi.vn năm 2018 nhằm giải quyết tình trạng thiếu thuốc
ở nông thôn Đông Nam Á bằng cách liên kết các nhà thuốc với các nhà phân phối
được cấp phép. Tháng 9/2019, doanh nghiệp này huy động được 500.000 USD trong
vòng hạt giống từ một số nhà đầu tư, trong đó Cocoon Capital và VietCapital
Ventures.
Nghiêm Xuân Huy, CEO Finhay

Tốt nghiệp Đại học Sydney (Australia) và từng làm chuyên viên tư vấn tài chính cho
tập đoàn bảo hiểm AMP, sau 9 năm học tập và làm việc tại Australia, Nghiêm Xuân
Huy quyết định về nước khởi nghiệp với công ty công nghệ tài chính Finhay nhằm kết
nối giới đầu tư nhỏ lẻ và các quỹ tài chính. Đầu năm 2019, startup này công bố gọi vốn
thành công gần 1 triệu USD từ Insignia Venture Partners và các nhà đầu tư khác.
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Nguyễn Thị Ngọc Huyền, đồng sáng lập Medlink Asia

Năm 2018, Nguyễn Thị Ngọc Huyền khởi nghiệp với Medlink Asia – nền tảng kết nối
trực tiếp giữa các hãng dược và nhà thuốc khi mới 24 tuổi. Startup này giành chiến
thắng trong nhiều cuộc thi khởi nghiệp, trong đó có cuộc thi khởi nghiệp Việt toàn cầu
VietChallenge 2019.
Hàn Ngọc Tuấn Linh, CEO VSV Capital

Hàn Ngọc Tuấn Linh là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của VSV Capital, quỹ
đầu tư mạo hiểm chuyên đầu tư cho các startup giai đoạn đầu tại Việt Nam với tài sản
quản lý 7 triệu USD. Đến nay, quỹ đã thực hiện hơn 70 khoản đầu tư, trong đó có Lozi
và SaaS Base.

4

Phạm Khánh Linh, nhà sáng lập Logivan

Logivan - nền tảng công nghệ kết nối chủ hàng và chủ xe tải rỗng chiều về do Phạm
Khánh Linh thành lập vào tháng 11/2017. Cô tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên của
Đại học Cambridge và từng làm việc tại Goldman Sachs ở Anh trước khi quyết định
về Việt Nam lập nghiệp. Logivan đã huy động được 7,9 triệu USD sau 3 vòng gọi vốn
từ nhiều nhà đầu tư lớn.
Nguyễn Thị Thu Trang, CEO WildAct

Nguyễn Thị Thu Trang là sáng lập và CEO WildAct, tổ chức phi chính phủ hoạt động
trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam ra đời năm 2013.
Trang thường xuyên sống và làm việc trong rừng, có mặt tại những điểm nóng về săn
bắn động vật hoang dã trái phép tại châu Phi. Với những đóng góp của mình, Trang
được BBC vinh danh là một trong 100 phụ nữ truyền cảm hứng và có ảnh hưởng nhất
năm 2019. Năm 2018, cô được trao giải thưởng Future for Nature Award.
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Máy ấp trứng bằng năng lượng mặt trời

Lê Tấn Phúc với sản phẩm “Máy ấp trứng tự động sử dụng năng lượng mặt trời”
(NASATI) Chiếc máy ấp trứng được Lê Tấn Phúc (cựu sinh viên Trường đại học Nông
lâm TP HCM) chế tạo, điều đặc biệt là sử dụng năng lượng mặt trời để tiết kiệm điện,
thân thiện với môi trường.
Lê Tấn Phúc chia sẻ, vào mùa khô ở vùng nông thôn thường hay bị mất điện đột xuất,
khiến công việc ấp trứng gà của người nông dân bị ảnh hưởng nhiều. Phúc nghĩ đến
việc sử dụng năng lượng mặt trời để giúp bà con nông dân gia tăng sản xuất.
Theo Lê Tấn Phúc, cấu tạo máy gồm có 3 phần chính: buồng ấp trứng, pin mặt trời và
máy nước nóng năng lượng mặt trời. Pin năng lượng mặt trời sẽ hấp thụ ánh sáng mặt
trời chuyển hóa thành điện năng tích trữ vào ắc quy để cung cấp cho bộ phận điều
khiển nhiệt độ của máy ấp hoạt động. Máy nước nóng năng lượng mặt trời sẽ cung cấp
nhiệt năng, giúp tăng nhiệt độ bên trong buồng ấp.
Chiếc máy ấp trứng mà Lê Tấn Phúc tạo ra có thể làm việc hơn 14 giờ không cần ánh
sáng mặt trời, tiết kiệm hơn 90% điện năng. Nhiệt độ bên trong buồng ấp vẫn đảm bảo
ổn định ở mức 37,5 độ C và cứ 90 phút, trứng sẽ tự động đảo. Kết quả, tỷ lệ trứng nở
đạt trên 85%, cao hơn một số loại máy ấp sử dụng điện thông thường.
Sản phẩm máy sử dụng năng lượng mặt trời này không chỉ giúp tiết kiệm điện năng và
bảo vệ môi trường mà còn nâng cao năng suất và giảm giá thành ấp trứng gia cầm.
Ngoài ra, chiếc máy ấp trứng tự động sử dụng năng lượng mặt trời còn giúp ích cho
người chăn nuôi, đặc biệt là người dân vùng sâu chưa có mạng lưới điện.
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Chiếc thùng xinh xắn biến rác thành phân bón mà không lo bốc mùi

Thùng rác thông minh FOW “hô biến” rác thải hữu cơ thành phân bón cho cây trồng
(Tạp chí Khám phá) Chiếc thùng rác nhìn qua như một món đồ nội thất xinh xẻo
này vô cùng 'lợi hai', nó có thể ép rác thành phân bón và đặc biệt là chứa rác nhiều
ngày mà không bốc mùi hôi thối.
Thùng rác thông minh FOW là sản phẩm sinh viên Huỳnh Tấn Long (sinh viên ngành
Kiến trúc), cùng với người bạn của mình là Nguyễn Bảo Châu (sinh viên ngành Quản
trị kinh doanh), Trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Sáng chế này mang tính thiết
thực và ý nghĩa trong việc bảo vệ môi trường.
Kẻ 'ngoại đạo' mê xử lí rác thải
Dù không chuyên về công nghệ nhưng Huỳnh Tấn Long luôn ấp ủ mong muốn dùng
công nghệ để tận dụng và xử lí rác thải cũng như nâng cao ý thức của cộng đồng về
vấn đề này.
Năm 2017, Long cùng hai người bạn là Phan Đặng Trùng Dương, Nguyễn Quang
Nhân bắt tay vào nghiên cứu sản phẩm “Máy ép rác hữu cơ tự động sử dụng trong hộ
gia đình”. Nhờ khả năng tự tìm tòi học hỏi và kiên trì, vượt qua nhiều khó khăn, chiếc
máy ép rác “made in Việt Nam" do nhóm sinh viên chế tạo đã ra đời.

Huỳnh Tấn Long và Nguyễn Bảo Châu
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Máy ép rác đời đầu không chỉ góp phần giải quyết được lượng rác thải từ các hộ gia
đình thải ra hằng ngày, giữ rác được lâu không bốc mùi hôi thối…, mà còn biến rác
thải thành phân bón hữu cơ để chăm bón cho cây trồng.
Tuy vậy, sáng chế này vẫn còn một số hạn chế nhất định về quy trình xử lý rác và nhân
lực. Để giúp phát huy hiệu quả tốt nhất, nhóm bạn quyết định mang sản phẩm tham dự
giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka, với mong muốn đơn giản là được
thầy cô trong giới chuyên môn đánh giá, đóng góp ý kiến.
Vượt qua hàng trăm đề tài dự thi, đề tài về chiếc máy ép rác thải hữu cơ tự động của
nhóm đã xuất sắc giành được giải ba trong cuộc thi này.
Là người “ngoại đạo”, đối với Tấn Long, giải thưởng là một động lực vô cùng lớn lao
và tự nhủ sẽ không dừng lại ở đó mà phải làm sao cho sản phẩm thiết thực hơn. Sau
khi đoạt giải thưởng, trong khi hai bạn đồng hành đã rời nhóm theo đuổi con đường
riêng của mình, thì Long vẫn khát khao cải tiến chiếc máy ép rác.
Biến rác hữu cơ thành phân bón cây trồng
Qua sự giới thiệu của thầy cô, Long gặp Nguyễn Bảo Châu đang là sinh viên ngành
Quản trị kinh doanh. Bảo Châu năng động, ham học hỏi, có kiến thức kinh doanh.
“Bạn ấy sẽ hỗ trợ em giải quyết bài toán đưa sản phẩm ra thị trường”, Long chia sẻ.
Không phải chuyên ngành học nên hai bạn gặp rất nhiều khó khăn khi đi vào sâu.
"Nhiều lúc thật sự rất nản nhưng em vẫn giữ vững mục tiêu và niềm tin sẽ làm được.
May mắn, trong quá trình thực hiện, chúng em đã được rất nhiều người hỗ trợ, hướng
dẫn nhiệt tình và chúng em đã vượt qua hết thảy những khó khăn đó", Long nói.
Với đam mê, nhiệt huyết của mình, hai bạn trẻ đã “hô biến” máy ép rác hữu cơ tự động
sử dụng trong hộ gia đình thành thùng rác thông minh FOW.

Huỳnh Tấn Long và Nguyễn Bảo Châu đang thuyết minh về thùng rác thông minh
FOW tại Giải tài năng Lương Văn Can 2019.
Trước đây, sản phẩm mẫu đầu tiên phải mất đến 6 tháng thủ công mới hoàn thành
xong phần lõi và cho ra sản phẩm mẫu đầu tiên của máy ép rác hữu cơ tự động dùng
trong hộ gia đình.

8

"Nhưng với phiên bản cải tiến là thùng rác thông minh FOW có những chi tiết phức
tạp yêu cầu sự can thiệp của máy móc nên chúng em chỉ dùng phần mềm 3D để mô
phỏng, tính toán và được kiểm tra mức độ khả thi bởi kỹ sư chuyên về cơ khí tự - động
hóa”, Long cho biết.

Hai bạn chụp hình kỷ niệm cùng với thầy hướng dẫn
Cũng theo chàng trai trẻ, tại Việt Nam, lượng rác thải ra mỗi ngày rất lớn, trong đó đa
số là rác hữu cơ, nhưng việc xử lý rác đa số chỉ áp dụng biện pháp truyền thống, mất
thời gian, công sức. Trong khi đó, rác thải lại có mùi khó chịu, ảnh hưởng đến sức
khỏe, môi trường… và FOW sẽ giải quyết được tình trạng này.
Đối với rác hữu cơ như: rau, củ, quả, cơm khi bỏ vào thúng rác thông minh và đóng
nắp lại, nhấn nút start (bắt đầu) để tiến hành xử lý. Khi hoàn thành, người dùng có thể
lấy làm phân bón cho cây trồng.
Thùng rác thông minh FOW còn được thiết kế bắt mắt, tựa như chiếc tủ, đồ nội thất.
Do vậy, người dùng có thể đặt thùng rác này tại nhà, trường học, cơ quan hành chính.

Người dùng có thể đặt thùng rác xinh đẹp này tại nhà, trường học, cơ quan hành
chính.
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Theo nhóm, để sản xuất thùng rác thông minh FOW với giá thành thấp cần có dây
chuyền sản xuất hiện đại và nguồn lực đầu tư lớn. Do vậy, biện pháp khả thi nhất theo
Long là giao cho một đơn vị gia công sản xuất. Để có được điều này, Long cho biết
phải xác định mục tiêu của khách hàng, các chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường,
cách giảm tối đa chi phí tạo ra sản phẩm, cách làm việc nhóm và chọn đồng đội cùng
đồng hành.
“Hiện tại em đang làm đề án tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc, dự kiến cuối năm
2020 sẽ ra trường. Em mong muốn vừa được làm đúng chuyên ngành của mình, vừa
tiếp tục thực hiện dự án thùng rác thông minh FOW” - Huỳnh Tấn Long khẳng định.
.
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI
Công nghệ xanh mới sản xuất điện từ không khí mỏng

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Massachusetts Amherst đã chế tạo được
thiết bị sử dụng protein tự nhiên để sản xuất điện từ độ ẩm trong không khí. Công
nghệ mới có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của năng lượng tái tạo, biến đổi
khí hậu cũng như tương lai của y học.
Thiết bị mới được gọi là "Air-gen" hay máy phát điện chạy bằng không khí với các
dây nano protein dẫn điện do vi khuẩn Geobacter sản sinh. Air-gen kết nối các điện
cực với các dây nano protein theo cách để dòng điện được tạo ra từ hơi nước trong khí
quyển một cách tự nhiên.
"Chúng tôi thực sự đã tạo ra điện từ không khí mỏng", kỹ sư điện Jun Yao, đồng tác
giả nghiên cứu nói.
"Air-gen sản xuất năng lượng sạch 24/7" . Đây là ứng dụng tuyệt vời và thú vị nhất
của dây nano protein.
Công nghệ mới do phòng thí nghiệm của Yao phát triển, không gây ô nhiễm, tái tạo và
chi phí thấp với khả năng sản xuất năng lượng ngay cả ở những khu vực có độ ẩm cực
thấp như sa mạc Sahara. Theo Lovley, đồng tác giả nghiên cứu, công nghệ có nhiều ưu
điểm hơn các dạng năng lượng tái tạo khác bao gồm năng lượng mặt trời và năng
lượng gió. Không như các nguồn năng lượng tái tạo khác, Air-gen không cần ánh nắng
mặt trời hay gió và "thậm chí còn hoạt động trong nhà".
Thiết bị Air-gen chỉ cần một màng mỏng dây nano protein dày chưa đến 10 micron.
Phần dưới của màng nằm trên một điện cực, trong khi điện cực nhỏ hơn chỉ bao phủ
một phần của màng dây nano nằm trên cùng. Màng hấp thụ hơi nước từ khí quyển. Sự
kết hợp giữa tính dẫn điện và tính chất hóa học của bề mặt dây nano protein, cùng với
các lỗ nhỏ giữa các dây nano trong màng, tạo nên các điều kiện sinh ra dòng điện giữa
hai điện cực.
Thiết bị Air-gen thế hệ mới có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử nhỏ và
sẽ sớm được mở rộng trên quy mô thương mại. Các bước tiếp theo bao gồm tạo ra một
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"miếng dán" Air-gen nhỏ cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử mang theo
người như màn hình theo dõi sức khỏe và đồng hồ thông minh, nên sẽ không cần đến
pin truyền thống. Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng sẽ chế tạo các phiên bản Air-gen
dùng cho điện thoại di động, loại bỏ việc sạc định kỳ.
N.P.D (NASATI), theo
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/02/200217112730.htm ,
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Hợp chất nhạy sáng mới cho phép điều chỉnh màng tế bào trong các
photoswitches

Công nghệ quang học sử dụng để điều chỉnh hoạt động của nơ-ron thần kinh đang
mở ra những khả năng lớn cho các nghiên cứu về khoa học thần kinh và sinh học.
Các công cụ quang học cho phép các nhà thần kinh học kích thích và ức chế tế bào
thần kinh hoặc các khu vực bên trong của não theo ý muốn do đó có thể được sử
dụng những công cụ này để nghiên cứu chức năng của các mạch hoặc vùng não cụ
thể, từ đó xác định các phương pháp điều trị tiềm năng mới cho các bệnh thần kinh
và tâm thần.
Việc tạo ra các công tác cảm biến tethered azobenzene (tethered azobenzene
photoswitches) nhắm vào các màng kép hoặc màng liên kết với các kênh ion là một kỹ
thuật quang học tiên phong có thể hỗ trợ rất lớn cho các nghiên cứu về não người. Tuy
nhiên, các kỹ thuật này khi được thực hiện ở cường độ ánh sáng cao có thể dẫn đến
nhiệt độ tăng lên đáng kể và do đó nếu sử dụng công nghệ này nhiều lần có thể gây hại
cho các tế bào thần kinh.
Để khắc phục những hạn chế của kỹ thuật này, mới đây các nhà nghiên cứu tại Viện
Công nghệ Italia (IIT) phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Milan, một trong
những trường kỹ thuật nổi tiếng nhất châu Âu, để tạo ra một hợp chất azobenzene nhạy
sáng mới có tên là Ziapin2. Hợp chất này có thể dùng để chế tạo các công tắc cảm biến
quang (photoswitches) mà không làm gia tăng nhiệt độ khi chiếu xạ bằng ánh sáng khả
kiến.
Hợp chất mới này, được công bố trên tạp chí Nature Nanotechnology, phân bổ vào
màng plasma với độ ổn định cao, làm cho nó mỏng hơn và mức gia tăng của điện dung
ở trạng thái ổn định.
Guglielmo Lanzani, một trong những nhà nghiên cứu thực hiện nghiên cứu này, cho
biết: “Nghiên cứu của chúng tôi được lấy cảm hứng từ sinh học nhờ vào hai quan sát.
Thứ nhất là khả năng “bắt” ánh sáng tự nhiên trong các tế bào sống bằng cách sử
dụng các phân tử quang điện (ví dụ như võng mạc trong tế bào cảm quang võng mạc).
Thứ hai là sự nhiễu loạn của màng tế bào thần kinh và đặc biệt là sự thay đổi điện
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dung (khả năng lưu trữ điện tích) dẫn đến sự kích thích tế bào, bằng cách làm nóng tế
bào”.
Các phân tử quang điện, chẳng hạn như hợp chất azobenzene được chế tạo bởi Chiara
Bertarelli, Guglielmo Lanzani và Fabio Benfenati, có thể thay đổi hình dạng sau khi
chúng hấp thụ ánh sáng. Sự thay đổi này cũng ảnh hưởng đến một số tính chất của
chúng, bao gồm khả năng cản trở không gian của chúng (nghĩa là dung tích mà chúng
chiếm đóng), màu sắc và đặc tính điện.
Khi áp dụng cho màng tế bào, đặc tính này cho phép các phân tử quang điện hoạt động
như các công tắc cơ học hoặc lò xo, có thể điều chỉnh độ dày của màng khi hấp thụ
ánh sáng và do đó thay đổi điện dung của nó. Nói cách khác, điều này cho phép một
loạt các hiện tượng xảy ra, cuối cùng dẫn đến một điện thế động tác (sự thay đổi điện
thế xảy ra ngang qua màng tế bào thần kinh) trong các tế bào thần kinh.
“Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này cho phép chúng tôi tạo ra cơ
chế kích thích không nhiệt để tạo ra độ nhạy sáng trong tế bào sống và mô”, Lanzani
giải thích.
“Cách tiếp cận của chúng tôi cũng không vào di truyền (tránh liệu pháp gen) và không
cộng hóa trị (tránh biến đổi hóa học vĩnh viễn của tế bào). Nói cách khác, nó là một
công cụ xâm lấn ở mức độ tối thiểu”, ông nhấn mạnh.
Khi áp dụng các xung ánh sáng khả kiến với tốc độ một phần nghìn giây cho các nơron chứa hợp chất Ziapin2, Benfenati, Lanzani và các đồng nghiệp của họ đã quan sát
thấy sự siêu phân cực thoáng qua, ngay sau đó là quá trình khử cực chậm trễ, cuối
cùng kích hoạt các điện thế động tác (action potentials). Các hiệu ứng này ổn định và
do đó các nhà nghiên cứu đã gợi ra ý tưởng thực hiện nghiên cứu lâm sàng trong tối đa
7 ngày liên tiếp.
“Thành quả chính của nghiên cứu này là chúng tôi có thể kích thích tế bào thần kinh
mà không cần thao tác optogenetic và không can thiệp trực tiếp vào các kênh ion trên
màng tế bào”, Benfenati nói. “Chúng tôi đã làm điều này chỉ bằng cách thúc đẩy sự
biến dạng thoáng qua của màng tế bào làm cho các tế bào thần kinh ổn định hơn
trong bóng tối và được giải phóng ra dưới sự kích thích của ánh sáng, gợi kích hoạt
các điện thế động tác”.
Ziapin2 cho phép điều tiết điện dung màng tế bào trong thời gian tính bằng mili giây,
mà không gây ra sự thay đổi nhiệt độ. Trong tương lai, nó có thể được sử dụng để phát
triển các công tắc cảm biến cho các nghiên cứu khoa học thần kinh ít gây hại cho tế
bào thần kinh.
Kế hoạch cho các nghiên cứu tiếp theo của nhóm nghiên cứu gồm hai phần. Phần 1, họ
dự định tăng cường ứng dụng Ziapin để kích thích các mạch võng mạc trong các mô
hình thử nghiệm thoái hóa võng mạc hoặc các mạch não bị bệnh. Mặt khác, nhóm
nghiên cứu tìm kiếm các biến thể Ziapin có thể hòa tan trong nước nhiều hơn và ở lại
trong màng lâu hơn.
P.T.T (NASATI), theo https://techxplore.com/news/2020-02-light-sensitive-compoundenables-heatless-membrane.html,
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Phát hiện ra loài động vật đầu tiên sống không cần oxy

Các nhà nghiên cứu tai trường Đại học Oregon mới phát hiện ra một sinh vật độc
đáo sống mà không cần thở. Thay vào đó, ký sinh trùng nhỏ bé này sống trong mô
cá hồi và tiến hóa để không cần oxy sản sinh năng lượng.
Stephen Atkinson, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: "Khi nghĩ đến động vật, chúng ta
hình dung các sinh vật đa bào cần oxy để tồn tại, không giống như nhiều sinh vật đơn
bào bao gồm các sinh vật nguyên sinh và vi khuẩn. Trong nghiên cứu, chúng tôi đã
chứng minh có ít nhất một động vật đa bào không có bộ công cụ di truyền để sử dụng
oxy".
H. salminicola là động vật thân mềm myxozoan, liên quan đến sứa và san hô. Nó sống
bên trong cá hồi và "đánh cắp các chất dinh dưỡng sẵn có" từ cá, thay vì tiêu thụ oxy
trực tiếp. Phát hiện mới mở rộng định nghĩa về động vật.
Ký sinh trùng sống trong môi trường ít oxy nên nó không thở. Sinh vật này tạo thành
các nang nhỏ màu trắng trong cơ bắp của cá hồi. Nó chắc chắc không gây hại cho cá
và không thể lây nhiễm cho người.
Nhưng môi trường bên trong vật chủ của cá chủ yếu là không có oxy, vì vậy để ký sinh
trùng sống sót, nó "thở" mà không cần oxy. Nó thích nghi bằng cách loại bỏ hoàn toàn
bộ gen ty thể. Ty thể chuyển đổi thức ăn thành năng lượng trong hầu hết các sinh vật.
Nhóm nghiên cứu chưa biết chắc ký sinh trùng sử dụng cái gì để thay thế oxy, nhưng
cho rằng nó hấp thụ các phân tử từ vật chủ đã sản sinh năng lượng.
N.P.D (NASATI), theo https://edition.cnn.com/2020/02/26/world/first-animal-doesntbreathe-oxygen-scn-trnd/index.html,
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Lượng trứng vừa phải không liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Một nghiên cứu mới được BMJ công bố cho thêm bằng chứng rằng tiêu thụ trứng
vừa phải (tối đa 1 quả trứng mỗi ngày) không liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim
mạch (CVD). Trứng là nguồn cung cấp protein, sắt và axit béo không bão hòa chất
lượng cao, nhưng do hàm lượng cholesterol, mối liên quan giữa lượng trứng và
nguy cơ CVD là một chủ đề tranh luận gay gắt trong thập kỷ qua. Nhiều nghiên
cứu đã báo cáo kết quả mâu thuẫn, và thậm chí các phân tích tổng hợp trước đây
không cung cấp kết quả nhất quán, điều này đã tạo ra sự nhầm lẫn hơn nữa.
Để đánh giá mối liên quan giữa trứng với bệnh tim, các biện pháp lặp lại của các yếu
tố chế độ ăn và lối sống trong một thời gian dài là cần thiết. Nó cũng quan trọng để
xem xét ảnh hưởng của trứng đến nguy cơ bệnh tim so với các thực phẩm động vật và
thực vật khác. Vì vậy, nhóm các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đã điều tra mối liên hệ giữa
lượng trứng và các trường hợp mắc CVD, bao gồm đau tim không gây tử vong, bệnh
mạch vành gây tử vong và đột quỵ bằng cách sử dụng các biện pháp ăn kiêng lặp đi
lặp lại trong khoảng thời gian lên tới 32 năm, bắt đầu từ năm 1980. Phát hiện của họ
dựa trên dữ liệu từ ba nghiên cứu đoàn hệ lớn của Hoa Kỳ: Nghiên cứu Sức khỏe của
Y tá (NHS), NHS II và Nghiên cứu Theo dõi của Chuyên gia Y tế (HPFS). Những
người này bao gồm 83.349 nữ y tá trong độ tuổi 30-55; 90.214 nữ y tá trong độ tuổi
25-44; và 42.055 chuyên gia sức khỏe nam ở độ tuổi 40-75, tương ứng, những người
không mắc CVD, tiểu đường tuýp 2 và ung thư khi bắt đầu nghiên cứu.
Trong thời gian theo dõi, có 14.806 trường hợp mắc CVD, bao gồm 9.010 trường hợp
mắc bệnh mạch vành và 5,903 trường hợp đột quỵ. Hầu hết mọi người ăn từ 1 đến 5
quả trứng mỗi tuần và những người có lượng trứng cao hơn có chỉ số BMI cao hơn, ít
có khả năng được điều trị bằng statin và ăn nhiều thịt đỏ hơn. Sau khi điều chỉnh tuổi
tác, lối sống và các yếu tố chế độ ăn uống, không có mối liên quan nào được tìm thấy
giữa lượng trứng và nguy cơ mắc bệnh CVD. Ước tính có nguy cơ mắc CVD cao hơn
khi các nhà nghiên cứu thống kê thay thế toàn bộ một quả trứng mỗi ngày bằng một
khẩu phần thịt đỏ chế biến (15%), thịt chưa qua chế biến (10%) hoặc sữa béo hoàn
toàn (11%), nhưng thực phẩm như cá , thịt gia cầm, các loại đậu, phô mai và các loại
hạt thay cho trứng không liên quan đến rủi ro từ CVD.
Kết quả từ phân tích tổng hợp cập nhật của 28 nghiên cứu quan sát hỗ trợ thêm cho sự
thiếu liên quan giữa lượng trứng và rủi ro khi mắc bệnh tim, nhưng bằng chứng khác
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nhau giữa các nghiên cứu được thực hiện ở Mỹ, châu Âu và châu Á. Không có mối
liên quan tổng thể giữa lượng trứng và rủi ro CVD giữa các nghiên cứu ở Mỹ và châu
Âu, nhưng tiêu thụ trứng vừa phải có liên quan đến nguy cơ CVD thấp hơn một chút ở
dân số châu Á. Điều này có khả năng được giải thích bởi thực tế là trong các nền văn
hóa châu Á, trứng thường được bao gồm trong nhiều món ăn khác nhau, trong khi ở
dân số phương Tây, trứng có xu hướng được ăn với thịt đỏ và thịt chế biến và ngũ cốc
tinh chế.
Đây là một nghiên cứu quan sát, và như vậy, không thể thiết lập nguyên nhân. Và các
tác giả đã chỉ ra một số hạn chế, bao gồm cả ba đoàn hệ được tạo thành từ các chuyên
gia y tế, do đó những phát hiện có thể không phản ánh đúng về dân số nói chung. Hơn
nữa, những người có lượng trứng cao hơn thường không khỏe mạnh. Các tác giả nhấn
mạnh rằng tỷ lệ theo dõi cao và cỡ mẫu lớn là những điểm mạnh chính, nhưng nói rằng
kết quả của họ cần được giải thích trong bối cảnh tiêu thụ trứng trung bình là tương đối
thấp.
Trong một bài xã luận được liên kết, Giáo sư Andrew Odegaard tại Đại học California,
Irvine nói rằng kết quả nghiên cứu rất thuyết phục, nhưng "chúng ta không nên đặt tất
cả trứng vào giỏ quan sát này để được hướng dẫn chính thức về việc ăn trứng”. Nếu
tiêu thụ trứng thường xuyên xảy ra trong bối cảnh mô hình chế độ ăn uống tổng thể
được gọi là bảo vệ tim mạch, hoặc trứng đang được tiêu thụ cho nhu cầu dinh dưỡng
thiết yếu, thì có lẽ không có gì phải lo lắng.
Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-03-moderate-egg-intakecardiovascular-disease.html
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Sức khỏe tinh thần của trẻ bị ảnh hưởng bởi thời gian ngủ

Trầm cảm, lo lắng, hành vi bốc đồng và hiệu suất nhận thức kém ở trẻ em bị ảnh
hưởng bởi số lượng giấc ngủ mà các nhà nghiên cứu từ Đại học Warwick đã tìm
thấy. Trạng thái ngủ là các quá trình hoạt động hỗ trợ tổ chức lại mạch não. Điều
này làm cho giấc ngủ đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, vì bộ não đang phát triển
và sắp xếp lại nhanh chóng.
Trong bài báo "Thời lượng giấc ngủ, cấu trúc não bộ, và các vấn đề về tâm thần và
nhận thức ở trẻ em", được xuất bản trên tạp chí Phân tích tâm thần học, 11.000 trẻ em
trong độ tuổi 9-11 từ bộ dữ liệu Phát triển nhận thức não của thanh thiếu niên có mối
quan hệ giữa thời gian ngủ và cấu trúc não được kiểm tra bởi các nhà nghiên cứu Giáo
sư Jianfeng Feng, Giáo sư Edmund Rolls, Tiến sĩ Wei Cheng và các đồng nghiệp từ
Khoa Khoa học Máy tính và Đại học Fudan của Đại học Warwick.
Các biện pháp trầm cảm, lo lắng, hành vi bốc đồng và hiệu suất nhận thức kém ở trẻ
em có liên quan đến thời gian ngủ ngắn hơn. Hơn nữa, các vấn đề trầm cảm có liên
quan đến thời gian ngủ ngắn một năm sau đó. Các kết quả được tìm thấy dựa trên các
nghiên cứu hiệp hội, không phải nghiên cứu nguyên nhân.
Thể tích não thấp hơn của các vùng não liên quan đến vỏ não trán ổ mắt (Orbitofrontal
cortex), trước trán và vỏ thái dương, tiểu thùy tứ giác và thùy đỉnh (supramarginal
gyrus) được tìm thấy có liên quan đến thời gian ngủ ngắn hơn bằng cách sử dụng
phương pháp phân tích dữ liệu lớn.
Giáo sư Jianfeng Feng, đến từ Đại học Warwick nhận xét: "Lượng giấc ngủ được
khuyến nghị cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi là 9-12h. Tuy nhiên, rối loạn giấc ngủ là phổ
biến ở trẻ em và thanh thiếu niên trên khắp thế giới do nhu cầu về thời gian đi học
ngày càng tăng, thời gian sử dụng màn hình tăng lên và hoạt động thể thao xã hội.
Một nghiên cứu trước đây cho thấy khoảng 60% thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ ngủ ít hơn
8h vào ban đêm. Phát hiện của chúng tôi cho thấy các vấn đề về hành vi, tổng điểm
của trẻ em ngủ ít hơn 7h trung bình cao hơn 53% và tổng điểm nhận thức trung bình
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thấp hơn 7,8% so với trẻ ngủ 9-11h. ngủ đủ giấc trong cả nhận thức và sức khỏe tâm
thần ở trẻ. Chúng tôi phải nhấn mạnh ở đây rằng các kết quả được tìm thấy dựa trên
các nghiên cứu kết hợp, nhưng không phải là nghiên cứu nguyên nhân”.
Giáo sư Edmund Rolls đến từ Đại học Warwick cũng nhận xét: "Đây là những hiệp
hội quan trọng đã được xác định giữa thời gian ngủ ở trẻ em, cấu trúc não bộ và các
biện pháp sức khỏe nhận thức và tinh thần, nhưng cần nghiên cứu thêm để khám phá
những lý do cơ bản cho những mối quan hệ này".
Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-02-children-mentalhealth-affected-duration.html
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC
Nghiên cứu sự phân bố các biến chủng (clade) mới của virus cúm A/H5N1 trên
đàn gia cầm ở Việt Nam làm cơ sở cho việc phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả
cao

Vi rút CGC độc lực cao H5N1 dòng GS/GD/96 xâm nhập vào Việt Nam cuối năm
2003. Sau gần 15 năm xuất hiện tại Việt Nam, các virus CGC này vẫn là tác nhân
nguy hiểm đối với đàn gia cầm, các ổ dịch vẫn thường xuyên tái phát hàng năm
(Cục Thú y, 2017).
Sự dễ biến đổi gen đã giúp vi rút cúm tiến hóa rất đa dạng. Các nghiên cứu trước đây
đã xác định được vi rút cúm H5N1 dòng GS/GD/96 đã tiến hóa thành 10 clade khác
biệt về di truyền (0-9) và rất nhiều các subclade khác (WHO/OIE/FAO, 2008). Trong
hơn một thập kỷ qua, các vi rút H5N1 độc lưc cao ở Việt Nam đã được phân loại theo
định nghĩa của WHO/OIE/FAO (Davis và cs.,2010; Dung Nguyen và cs.,2008;
Nguyen và cs.,2012; Wan và cs.,2008). Năm 2003, Virus H5N1 clade 1 lúc đầu xuất
hiện ở các tỉnh phía Bắc, Việt Nam, sau đó lây lan vào các tỉnh phía Nam. Cùng thời
gian này, các vi rút H5N1 clade 1 cũng xuất hiện ở Campuchia và Thái Lan, trở thành
dịch và gây nhiều ca tử vong trên người. Từ năm 2005-2007, các virus H5N1 clade
2.3.2 và 2.3.4 nổi lên ở các tỉnh miền Bắc thay thế clade 1. Từ năm 2008-2009, các
virus H5N1 clade 1.1 tiến hóa từ clade 1 đã chiếm ưu thế ở các tỉnh phía Nam và
không còn phát hiện ở Việt Nam sau tháng 4/2014. Từ 2008-2009, các virus H5N1
clade 2.3.4 trở thành chủng virus phổ biến ở các tỉnh phía Bắc và lây lan vào các tỉnh
miền Trung mặc dù các vi rút clade 1.1 cũng xuất hiện rải rác trong cùng thời gian
này. Từ năm 2009-2010, các vi rút H5N1 clade 2.3.2.1 đã xuất hiện trở lại thông qua
hoạt đông buôn bán gia cầm hoặc do chim di trú. Các virus clade 2.3.2.1 tiếp tục biến
đổi và trở thành các clade phụ khác là 2.3.2.1a xuất hiện từ đầu 2009 đến 2012 ở các
tỉnh miền Bắc và miền Trung, clade 2.3.2.1b ở các tỉnh miền Bắc năm 2010 và clade
2.3.2.1c xuất hiện từ tháng 6/2012 ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung (Creanga và cs,
2013). Clade 2.3.2.1c sau đó lây lan trên cả nước và vẫn tiếp tục lưu hành cho đến nay.
Khả năng tái kết hợp gen của các virus cúm cùng subtype hay khác subtype đã tạo ra
nhiều virus cúm tái tổ hợp mới có kiểu gen khác nhau. Đối với vi rút cúm H5N1 dòng
GS/GD/96, phần lớn các virus tái kết hợp mới vẫn giữ nguyên gen H5 dòng GS/GD/96
và N1 (Chen và cs 2006). Tuy nhiên, kể từ năm 2008, nhiều virus CGC độc lực cao
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mang gen HA H5 clade 2.3.4 dòng GS/GD và NA không phải là N1 đã xuất hiện bao
gồm H5N2, H5N5 và H5N8 và sau đó tiến hóa thành clade 2.3.4.4 (Zhao và cs, 2012a;
Zhao và cs, 2012b; Kim và cs, 2014). Đây là những vi rút đã trải qua sự tái tổ hợp gen,
cụ thể các vi rút cúm độc lực cao H5N2 thu thập ở các trang trại của tỉnh Hubei và
Shandong, Trung Quốc có nguồn gốc gen HA và M từ vi rút H5N1 và các gen còn lại
từ vi rút H9N2 (Xu và cs, 2015), các vi rút cúm độc lực cao H5N5 và H5N8 ở phía
đông Trung quốc có nguồn gốc gen HA, M, PB2, PA, NS từ các vi rút H5N1 còn các
gen PB1, NP và NA không phải từ vi rút H5N1 (Zhao và cs, 2013). Kể từ năm 20122015, rất nhiều vi rút H5N6 đã xuất hiện do sự tái tổ hợp các gen HA vi rút H5 dòng
GS/GD/96 clade 2.3.4.4, với NA từ các vi rút H6N6, các gen nội từ các vi rút H5N1
clade 2.3.2.1 hoặc H9N2 (Jiao và cs, 2016; Qi và cs, 2013; Bi và cs, 2015). Từ năm
2014 đến nay, các virus CGC độc lực cao H5N6 cũng cuất hiện ở Việt Nam, gây nên
các ổ dịch ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung (Nguyen Dang Tho, 2016). Từ các tài
liệu tham khảo và kết quả nghiên cứu của chúng tôi, có thể coi virus H5N6 là một biến
chủng của virus H5N1, được tạo ra nhờ quá trình tái tổ hợp bắt chéo hoặc trộn lẫn các
gene (antigenic shift). Virus có nguồn gốc gen HA thuộc về clade 2.3.4.4 và đã gây ra
nhiều ổ dịch trên gia cầm ở miền Bắc và miền Trung.
Tóm lại, sự xuất hiện các biến chủng mới của virus CGC độc lực cao trong những năm
gần đây không chỉ do sự biến đổi gen mà còn do sự thay đổi gen hay còn gọi là sự tái
kết hợp gen giữa vi rút A/H5N1 với các vi rút cúm subtype khác tạo ra các biến chủng
vi rút cúm mới nhưng vẫn mang gen H5 thuộc dòng vi rút cúm H5N1 GS/GD/96.
Trước thực tế đó, đề tài “Nghiên cứu sự phân bố các biến chủng (clade) mới của vi
rút cúm A/H5N1 trên đàn gia cầm ở Việt Nam làm cơ sở cho việc phòng chống dịch
bệnh đạt hiệu quả cao” được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Cơ quan chủ trì đề
tài cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Tô Long Thành thực hiện.
Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu lại được những kết quả như sau:
- Virus CGC lưu hành tại 9 tỉnh nghiên cứu thuôc 3 miền của Việt Nam. Tỷ lệ mang
trùng virus cúm A trên gia cầm khỏe mạnh là tương đối cao trong đó các virus cúm A
có subtype H5 thể độc lực cao cũng được phát hiện. Do đó việc giám sát thường xuyên
virus cúm gia cầm là hết sức cần thiết để cảnh báo sớm cho công tác phòng chống
dịch, bên cạnh đó các biện pháp kiểm dịch cũng cần được tăng cường để ngăn chăn
virus cúm gia cầm lây lan.
- Trong giai đoạn 2015-2018, bên cạnh sự lưu hành của các virus cúm H5N1 clade
2.3.2.1c, các virus cúm H5N6 clade 2.3.4.4 mang nhiều đoạn gen ít nhất 6/8 gen) của
virus H5N1 như HA, PB1, PB, NS, NP, M đã được xác định là các biến chủng của
virus H5N1. Các biến chủng này được hình thành do sự hoán đổi gen giữa các virus
cúm độc lực cao H5N1 và các virus cúm độc lực thấp thuộc các subtype H6N6, H5N2.
- Các biến chủng cúm gia cầm độc lực cao H5N6 clade 2.3.4.4 mới ở Việt Nam được
chia thành 2 dòng chính là Sichuan thuộc clade 2.3.4.4a (đề xuất) và Jiangxi thuộc
clade 2.3.4.4b (đề xuất). Các virus clade 2.3.4.4a này gen có nguồn gốc từ virus H5N1
và gen NA từ virus H6N6. Các virus clade 2.3.4.4b cũng có nguồn gốc gen tương tự
nhưng phần lớn các virus có thêm gen PB2 từ virus H6N6.
- Các biến chủng cúm H5 clade 2.3.2.1c được xác định tiếp tục lưu hành trên cả nước
trong giai đoạn 2015-2018. Tuy nhiên các biến chủng cúm H5 clade 2.3.4.4a và
2.3.4.4b chỉ phát hiện ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Virus CGC lưu hành ở Việt
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Nam gồm subclade 2.3.4.4 phân bố chủ yếu ở. Điều này chứng tỏ các virus clade
2.3.4.4 vẫn có tính đặc hữu vùng miền hơn so với các virus cúm H5 2.3.2.1c.
- Cả nhóm virus clade 2.3.4.4a và b đều có quan hệ kháng nguyên gần nhau. Tuy
nhiên, một số virus H5N6 thuộc cả 2 subclade 2.3.4.4a và b có nhiều đột biến hơn tại
những vị trí liên quan đến kháng nguyên trên HA. Điều này làm cho các biến chủng
virus H5N6 mới có thể thay đổi về độc lực, tính kháng nguyên, và phổ vật chủ.
- Các virus H5N6 clade 2.3.4.4( a và b) và H5N1 clade 2.3.2.1c có nhiều sự khác biệt
về phân tử HA và giữa 2 nhóm virus này có khoảng cách kháng nguyên lên tới 6 log2
HI. Do đó việc sử dụng cùng một loại vắc xin cúm gia cầm ở những nơi có 2 clade
virus cúm trên cùng xuất hiện sẽ không đạt hiệu quả cao.
- Virus cúm gia cầm H5N1 clade 2.3.2.1c và H5N6 clade 2.3.4.4 (a và b) trong nghiên
cứu này đều thuộc thể độc lực cao. Tuy nhiên thời gian gây chết của các virus H5N6
clade 2.3.4.4 (a và b) kéo dài hơn so với thời gian gây chết của các virus H5N1 clade
2.3.2.1c điều này có thể làm tăng thời gian mang trùng và giúp cho virus có thể âm
thầm phát tán trong quần thể gia cầm
- Bệnh tích gà bị nhiễm virus CGC H5N1 clade 2.3.2.1c và biến chủng H5N6 clade
2.3.4.4a và 2.3.4.4b không có nhiều khác biệt với nhau, hầu hết gà nhiễm bệnh đều có
những biểu hiện đặc trưng của bệnh cúm thường gặp. Các virus cúm đều gây nhiễm ở
tất cả các mô trong các cơ quan nội tạng của gà. Tuy nhiên khí quản, tụy là những nơi
có ít virus nhất, gan, lách, phổi, thận, tim, não là những nơi nhiều virus nhất. Sau khi
nhiễm bệnh, gà thường có virus ở hầu họng nhiều hơn so với ổ nhớp. Những hiểu biết
này rất có hữu ích cho việc lựa chọn mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.
- Về bảo quản virus hay mẫu bệnh phẩm, nhiệt độ từ 4 độ C trở xuống là thích hợp cho
việc bảo quản các chủng virus CGC A/H5N1 clade 2.3.2.1c và A/H5N6 clade 2.3.4.4
trong môi trường bảo quản ngoài thực địa trong vòng 7 ngày.
- Trong điều kiện phòng thí nghiệm, nhiệt độ từ -50 độ C trở xuống là thích hợp nhất
cho việc bảo quản lưu giữ của các chủng virus CGC A/H5N1 clade 2.3.2.1c và
A/H5N6clade 2.3.4.4 trong vòng 6 tháng. Để bảo quản lâu hơn, các virus cần được bảo
quản ở nhiệt độ thấp hơn -80 độ C.
- Đối với các biến chủng virus mới, Vắc-xin Navet-vifluvac có khả năng bảo hộ lâm
sàng 80%, vắc-xin Re-5 có khả năng bảo hộ lâm sàng 70% gà được tiêm phòng chống
lại virus cường độc A/H5N6 clade 2.3.4.4 a và b.
- Cả 2 loại vắc-xin Navet-vifluvac đều có tác dụng bảo hộ lâm sang 100% vịt chống lại
virus cúm H5N6 clade 2.3.4.4 a và b. Hai vắc-xin đều có tác dụng làm giảm rõ rệt
lượng virus bài thải từ vịt nhiễm virus H5N6 clade 2.3.4.4a và b.
Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15297/2018) tại Cục Thông tin
KHCNQG.
Đ.T.V (NASATI)
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Nghiên cứu chế tạo màng mỏng Nb:TiO2(TNO) cho cửa sổ thông minh: cách
nhiệt bằng phản xạ tia hồng ngoại

Việc chế tạo ra kính cách nhiệt là một trong những nhiệm vụ bức thiết của các nhà
khoa học trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Để chế tạo cửa sổ cách nhiệt, hiện nay
có hai cách là dùng kính dạng hộp có đệm không khí hoặc khí trơ ở giữa, hoặc
dùng lớp cách nhiệt có chỉ số bức xạ thấp như tổ hợp màng điện môi/kim loại/điện
môi với nhiều điều kiện khác nhau, hoặc kết hợp cả hai cách trên để tăng thêm hiệu
quả cách nhiệt. Khó khăn của việc chế tạo này là khá phức tạp với nhiều quy trình
và nhất là điều chỉnh độ mỏng của lớp kim loại để cho phép ánh sáng vùng thấy
được đi qua.
Năm 2005, nhóm nghiên cứu của giáo sư Hasegawa lần đầu tiên công bố tính trong
suốt dẫn điện của epitaxy TNO được chế tạo bằng kỹ thuật PLD. Sau đó là nỗ lực của
nhóm nghiên cứu Hasegawa và các nhóm nghiên cứu khác để cải thiện tính trong suốt
dẫn điện của TNO bằng kỹ thuật PLD và kỹ thuật phún xạ để có thể đưa TNO vào áp
dụng trong thực tế.Các báo cáo gần đây cho thấy TNO vẫn đạt tính trong suốt dẫn điện
cao ngay cả khi được chế tạo trên nền kính và đạt nồng độ electron ne~ 1021 cm-3.
Granqvist đã chỉ ra rằng đối với trường hợp ITO, tần số dao động plasmon sẽ giảm nếu
ne tăng từ 1020 đến 1021 cm-3, có nghĩa rằng với nồng độ electron cao, màng mỏng
sẽ có khả năng phản xạ tia hồng ngoại. Điều này cho thấy TNO có tiềm năng là chất có
chỉ số bức xạ thấp vì có thể phản xạ lại tia hồng ngoại. Một số nghiên cứu về chỉ số
bức xạ của ITO và AZO cũng đã được tiến hành. Với tiềm năng có chỉ số bức xạ thấp,
với quy trình chế tạo đơn giản, hơn nữa TiO2 lại là chất có khả năng tự làm sạch, bền
trong không khí và các môi trường axit, giá thành thấp, màng TNO hứa hẹn khả năng
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ứng dụng vào các cửa sổ thông minh để chống nóng và chống bụi. Với những triển
vọng này, nhóm nghiên cứu do TS. Hoàng Ngọc Lam Hương, Trung tâm Nano và
Năng lượng, ĐHKHTN làm chủ nhiệm đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu chế tạo
màng mỏng Nb:TiO2(TNO) cho cửa sổ thông minh: cách nhiệt bằng phản xạ tia
hồng ngoại”.
Sau một thời gian triển khai nghiên cứu (từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 4 năm 2017),
nhóm đề tài đã đạt được các kết quả như sau:
Nhóm nghiên cứu đã chế tạo và đánh giá khả năng ứng dụng của màng TNO vào cửa
sổ thông minh, có khả năng chống nóng. Sau khi tối ưu hóa điều kiện chế tạo, màng
đạt được có khả năng chống nóng khoảng 24%. So sánh với các vật liệu phủ lên kính
chống nóng hiện nay, màng TNO có quy trình chế tạo đơn giản, chỉ một lớp vật liệu,
giá thành thấp, không độc, có khả năng tự làm sạch. Tuy hiệu suất chống nóng chưa
quá cao, nhưng với những ưu thế về vật liệu, màng TNO hứa hẹn sẽ ứng dụng tốt cho
cửa sổ kính.
Các vật liệu trong suốt dẫn điện mang tính chất phản xạ hồng ngoại, điển hình như
ITO, AZO, FTO. TNO là một vật liệu trong suốt dẫn điện mới được phát hiện trong
khoảng 10 năm trở lại đây. Và TiO2 mang các tính chất mà những vật liệu chủ khác
không có, như là hệ số khúc xạ cao, độ bền hóa học cao, hằng số điện môi lớn, quang
hóa. TNO cũng có một số lợi thế, như là giá thành thấp, dễ chế tạo, bền hóa học, khả
năng tự làm sạch. Màng TNO của nhóm nghiên cứu có khả năng giúp tiết kiệm năng
lượng làm mát lên đến 24%. Kết quả cho thấy, màng có khả năng ứng dụng vào cửa sổ
kính tiết kiệm năng lượng, với mục đích giảm thiểu việc nhiệt độ tăng cao trong nhà
do hấp thụ tia hồng ngoại nhiệt.
Như vậy, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đề tài nghiên cứu và đạt được sản phẩm là
màng chống nóng-tiết kiệm năng lượng TiO2 pha tạp Nb với khả năng tiết kiệm năng
lượng lên đến 25%. Nhóm nghiên cứu mong được tạo điều kiện hơn nữa để phát triển
kết quả và sản phẩm của đề tài.
Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14814/2018)
tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
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