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TIN TỨC SỰ KIỆN 

ĐH Bách khoa TP.HCM: Làm chủ công nghệ thiết kế hệ thống chiếu sáng công 

cộng thông minh 

 

Hệ thống chiếu sáng thông minh lắp đặt tại ĐH Bách khoa TP.HCM. Ảnh: ĐHBK. 

(Báo Khoa học và Phát triển) Nhóm nghiên cứu ĐH Bách khoa TP.HCM đã làm 

chủ được công nghệ thiết kế chế tạo hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử 

dụng LED có khả năng tiết kiệm từ 50 – 70% điện năng so với việc sử dụng đèn cao 

áp. 

Đây cũng là kết quả nghiên cứu của Dự án hợp tác với Công ty cổ phần bóng đèn Điện 

Quang “Phát triển công nghệ chế tạo hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử 

dụng LED” do PGS.TS Lê Minh Phương, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, làm chủ 

nhiệm. 

Đèn cao áp: Tiêu tốn năng lượng, tuổi thọ thấp 

PGS.TS Lê Minh Phương cho biết, hệ thống chiếu sáng công cộng hiện nay ở 

TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác sử dụng đèn cao áp là chính. Riêng TP.HCM có 

khoảng gần 200 ngàn bóng đèn công cộng, phần lớn trong số đó là các đèn sodium cao 

áp (HPS) khác nhau với công suất từ 50 - 400W. Các đèn trên cùng một tuyến đường 

được đấu nối vào một tủ điều khiển và đèn được tắt mở bằng cách sử dụng thiết bị hẹn 

giờ tại tủ. Một số tuyến đường ở TP.HCM đã sử dụng đèn LED để thay thế cho đèn 

cao áp. 

Tuy nhiên, hệ thống hiện tại có một số hạn chế như các đèn sử dụng là loại không điều 

khiển được hoặc hệ thống đèn không đồng bộ với nhau. Các tủ điện chưa có chức năng 

giám sát năng lượng và cài đặt thông số từ xa, do đó cần có nhân viên đến tủ để cài đặt 

hoặc ghi nhận thông số khi cần thiết. Ngoài ra, phần lớn các đèn có công suất lớn 

(250W), không có khả năng tiết kiệm năng lượng hiệu quả và tuổi thọ còn thấp. 

Việc sử dụng công nghệ chiếu sáng lạc hậu tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng tiền điện mỗi 

năm của TP.HCM. Bên cạnh đó, thành phố còn mất thêm hàng trăm tỷ đồng cho công 

tác quản lý, vận hành, duy tu hệ thống chiếu sáng. Năm 2017, UBND TP.HCM đã 
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chấp thuận chủ trương thực hiện chương trình thay thế hệ thống chiếu sáng đô thị hiện 

có bằng công nghệ đèn LED nhằm đảm bảo an toàn điện, phòng chống cháy nổ, tiết 

kiệm điện năng, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị. 

 

Cấu trúc bộ đèn LED chiếu sáng công cộng. Ảnh: ĐHBK. 

Thông minh, linh hoạt và tiết kiệm 

Hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử dụng đèn LED do nhóm nghiên cứu 

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thiết kế gồm 3 phần: bộ đèn LED; tủ điều khiển và 

gateway; và trung tâm điều khiển. Trong đó: 

Bộ đèn LED được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của đèn đường: công suất từ 

100 - 200W, có thể lắp trên trụ hoặc cần đèn với góc nghiêng điều chỉnh linh hoạt. 

Đèn cũng được trang bị phần điều khiển kết nối trung tâm hay thiết bị truyền dữ liệu, 

để điều khiển và đo lường các thông số của đèn. Ngoài ra, bộ điều khiển còn có khả 

năng nhận và thực thi các lệnh điều khiển mờ theo thời gian thực, có khả năng trả lời 

các thông tin từ trung tâm và điều chỉnh được mọi độ mờ của đèn. Bộ điều khiển được 

lắp đặt ở dưới cùng của cột hoặc bên trong đèn một cách dễ dàng và thuận tiện. 

Gateway công nghệ Lora VEGA BS (Gateway Lora) được thiết kế để triển khai mạng 

LoRaWAN ở tần số 863- 870 MHz, chạy trên hệ điều hành Linux và được cài đặt sẵn 

bộ chuyển tiếp điều khiển, có chức năng chuyển dữ liệu đến phần mềm trung tâm 

thông qua các kết nối đường dài GPRS/3G/Lora. Gateway Lora còn thu thập dữ liệu về 

trạng thái của đèn và cảm biến bên ngoài (ánh sáng, chuyển động) cũng như giúp phát 

hiện các đèn bị hư hỏng và quản lý, bảo trì từ xa. 

Tủ điều khiển nhóm đèn điều khiển trực tiếp hoặc bật tắt tự động theo thời gian chiếu 

sáng từ xa và thực hiện các phép đo, phân tích các tham số khác nhau trong lưới chiếu 

sáng đường phố. Đồng thời, theo dõi, giám sát quá tải, theo dõi điện áp, lỗi pha và sự 

khác biệt năng lượng tiêu thụ ban ngày, ban đêm được báo cáo theo thời gian thực tới 

máy chủ trung tâm. 

Đối với Trung tâm điều khiển và quản lý dữ liệu, một phần mềm quản lý từ xa được sử 

dụng để thu thập và lưu trữ an toàn dữ liệu. Phần mềm cho phép truyền thông thời gian 

thực với toàn bộ hệ thống qua một giao diện web với các chức năng như quản lý nhiều 

dự án đèn đường; bao nhiêu người dùng trong hệ thống; giám sát trực tiếp các lỗi từng 
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đèn, tủ điện từng khu vực; bảo trì và báo động tình trạng hệ thống;… Phần mềm quản 

lý được xây dựng dựa trên ứng dụng đám mây cho phép các nhà khai thác truy cập, 

kiểm soát và quản lý đèn đường từ mọi nơi. Bên cạnh đó, trung tâm còn có thể phát 

triển chức năng quản lý việc triển khai đèn đường quy mô lớn ở một số khu vực hoặc 

toàn thành phố. 

 

Tủ điều khiển nhóm đèn. Ảnh: ĐHBK. 

TS Phương cho biết, hiện nay, có một số đơn vị đã nghiên cứu và thử nghiệm thành 

công hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh với đèn LED ở một số khu vực tại 

TP.HCM và Bình Dương. So với các hệ thống hiện có, hệ thống do Trường ĐH Bách 

Khoa TP.HCM nghiên cứu có một số ưu điểm và cải tiến là đã được thiết kế và thử 

nghiệm cả bộ đèn. “Điều này có nghĩa là chúng tôi làm chủ được công nghệ để sản 

xuất tất cả cấu thành của bộ đèn từ phần vỏ cơ khí đến phần mạch điện tử và hệ thống 

mạng truyền dữ liệu” – TS Phương nói. 

Theo TS Phương, hệ thống mạng truyền dữ liệu được xây dựng để phục vụ không 

những cho mục tiêu chiếu sáng thông minh mà theo định hướng quy hoạch “Smart 

City” của TP.HCM. Do vậy, khi sử dụng hệ thống mạng truyền dữ liệu này, ngoài hệ 

thống chiếu sáng công cộng, những hệ thống khác như quan trắc môi trường, công tơ 

điện, nước đều có thể kết nối về chung một hạ tầng, tránh việc phải xây dựng nhiều hệ 

thống mạng cho những hệ thống rời rạc khác nhau. 

Hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử dụng LED nói trên đã được lắp đặt thử 

nghiệm tại khuôn viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, Khu đô thị ĐH Quốc gia ở 

Thủ Đức, đường nội đô Khu công nghệ cao TP.HCM cho kết quả tiết kiệm từ 50 – 

70% điện năng so với đèn thủy ngân cao áp, tùy theo phương án điều khiển. 

TS Phương nói thêm, hiện Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM đang xây dựng hệ thống 

máy chủ của hạ tầng mạng và hoàn thiện những bước cuối cùng để sẵn sàng sản xuất 

đại trà. “Sản phẩm kì vọng cạnh tranh với giá thành thấp hơn 10 – 15% so với hệ 

thống nhập khẩu trong giai đoạn đầu do phải đầu tư công nghệ để sản xuất thử nghiệm, 

và có thể tiết kiệm đến 30% chi phí trong giai đoạn sau của dự án”. 
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Những thiết bị công nghệ Make in Việt Nam ấn tượng nhất Sao Khuê 2020 

 

(Tạp chí Khám phá) Không chỉ vinh danh các sản phẩm thuộc ngành phần mềm và 

dịch vụ CNTT, giải Sao Khuê năm nay còn gây bất ngờ bởi sự xuất hiện của nhiều 

thiết bị công nghệ do chính Việt Nam sản xuất. 

Bộ thiết bị Mesh WiFi Made in Việt Nam  

WiFi Mesh (WiFi lưới) là công nghệ giúp mạng Internet tại những khu vực ở cách xa 

nhau vẫn có được sự đồng nhất về trải nghiệm. Hệ thống này thường được sử dụng tại 

các công trình lớn và những khu vực công cộng tập trung đông người như trường học, 

bệnh viện, sân bay, nhà ga,... 

Đối với các hộ gia đình, dù giải quyết rất tốt vấn đề góc chết và chất lượng sóng chênh 

nhau giữa các tầng, WiFi Mesh lại ít được sử dụng bởi giá thành luôn được xem là đắt 

đỏ. Nhược điểm này giờ đã được giải quyết bởi bộ thiết bị WiFi Mesh Made in Việt 

Nam của VNPT Technology.  

 

Bộ thiết bị WiFi Mesh Made in Vietnam với giá thành khá rẻ.  

Bộ thiết bị này có tên Easy Mesh Access Point iGate EW12S (gọi tắt là Mesh AP). 

Một hệ thống Mesh AP gồm 3 thiết bị khác nhau với khả năng thiết lập vùng phủ có 

diện tích 600 m2 không góc chết. Người dùng có thể dễ dàng mở rộng vùng phủ sóng 

bằng cách thiết lập thêm các thiết bị MeshAP vào mạng mesh wifi sẵn có. 

Với giá thành chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng, bộ thiết bị Mesh WiFi của VNPT 

Technology sẽ giải quyết tốt nhu cầu phủ sóng WiFi cho những căn nhà ống tại Việt 

Nam chỉ với chi phí vừa phải.  
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Cảm biến đột nhập FPT iHome 

Bộ thiết bị cảnh báo đột nhập FPT iHome bao gồm 2 thành phần với phần cứng là thiết 

bị cảnh báo và phần mềm là ứng dụng quản lý trên di động.  

Thiết bị cảnh báo sẽ được lắp đặt vào hệ thống cửa sổ, cửa ra vào, cổng nhà để xe… để 

người dùng app theo dõi trạng thái đóng mở cửa. Việc giám sát được thực hiện bởi 

cảm biến cực nhạy nhờ phản ứng của hai thanh từ trên bộ thiết bị. 

 

Cảm biến cửa cảnh báo chống trộm Made in Vietnam. 

Khi cửa mở, thiết bị sẽ phát cảnh báo và gửi thông tin (báo động, tin nhắn, cuộc gọi…) 

đến điện thoại di động của người dùng thông qua app cài đặt. Âm thanh báo động 

được phát ra từ cảm biến với độ lớn lên tới 128Db. 

Người dùng cũng có thể đặt lịch và cài đặt thời gian báo động linh hoạt cho việc kích 

hoạt chuông hoặc tắt chuông báo động. Một ưu điểm khác là hệ thống này có thể hoạt 

động độc lập bằng pin, không phụ thuộc nguồn điện.  

Giá thành của một bộ cảm biến đột nhập FPT iHome là 329.000 đồng. Mức giá này 

tương đương với các sản phẩm chống trộm của nước ngoài. Tuy vậy, người dùng sẽ an 

tâm hơn về bảo mật khi sử dụng các thiết bị do chính người Việt Nam tự sản xuất.  

Bộ thiết bị điện thông minh Điện Quang 
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Apollo là tên gọi của hệ thống các thiết bị điện thông minh dùng trong gia đình do 

Điện Quang cung cấp. Bộ sản phẩm này bao gồm nhiều thiết bị như bộ điều khiển 

hồng ngoại IR, đèn LED thông minh và phích cắm thông minh.   

Bộ điều khiển hồng ngoại IR với khả năng điều khiển bằng giọng nói.  

Hệ thống này giúp người dùng có thể quản lý, giám sát và điều khiển tất cả các thiết bị 

điện từ xa mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại, máy tính, máy tính bảng… Người sử 

dụng cũng có thể quản lý và điều khiển thiết bị thông qua giọng nói, cài đặt chương 

trình theo ngữ cảnh, lịch trình mà mình mong muốn. 

 

Ổ cắm điện thông minh có khả năng điều khiển từ xa qua smartphone.  

Với giá thành khá rẻ, bộ thiết bị này sẽ giúp cụ thể hóa giấc mơ của nhiều gia đình về 

những căn nhà thông minh. Tất cả những sản phẩm thuộc bộ thiết bị này đều được làm 

ra tại Việt Nam, bởi công nghệ Việt nhưng hoàn toàn có đủ khả năng thay thế các sản 

phẩm ngoại nhập đắt tiền.  
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Nhân giống hoa cúc quy mô lớn bằng phương pháp vi thủy canh 

 

TS. Hoàng Thanh Tùng làm việc tại Phòng thí nghiệm (Ảnh do nhân vật cung cấp) 

(Truyenthongkhoahoc.vn) Sinh lý thực vật, công nghệ Sinh học thực vật, công nghệ 

thủy canh, giải phẫu hình thái thực vật,…là những hướng nghiên cứu chính của 

công trình “Sản xuất cây hoa cúc quy mô lớn bằng phương pháp vi thủy canh có bổ 

sung nano bạc dưới điều kiện chiếu sáng LED” do TS. Hoàng Thanh Tùng và các 

cộng sự thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên - Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam triển khai từ năm 2012 đến năm 2018. 

Phương pháp nhân giống mới  

Cây hoa Cúc (Chrysanthemum morifolium) là một loài cây hoa trồng chậu và cắt cành 

phổ biến trên thế giới với hàng tỷ cành được bán ra mỗi năm và được ưa chuộng bởi 

màu sắc phong phú (trắng, vàng, xanh, đỏ, tím, hồng,…) cũng như hình dáng và kích 

cỡ hoa rất đa dạng. Ở Việt Nam, cây hoa cúc được du nhập từ thế kỷ XV, người Việt 

xem hoa cúc là biểu tượng của sự thanh cao, một trong bốn loài thảo mộc được xếp 

vào hàng tứ quý “Tùng, Cúc, Trúc, Mai”. Cây hoa Cúc chiếm tỉ trọng khoảng 25 - 

30% trong các loại hoa cắt cành trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Hiện nay, cây 

hoa Cúc được trồng khắp nước ta, nó có mặt ở mọi nơi từ núi cao đến đồng bằng, từ 

nông thôn đến thành thị nhưng chủ yếu tập trung ở các vùng trồng hoa truyền thống 

của Lâm Đồng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Hồ Chí Minh, Đồng 

Tháp,... với tổng diện tích trồng hoa trên 2000 ha.  

Khi nhu cầu hoa chậu và hoa cắt cành tăng nhanh thì yêu cầu về cây giống cũng tăng 

theo. Tuy nhiên, các phương pháp nhân giống hiện nay (vi nhân giống kết hợp với 

giâm cành, gieo hạt, tách đầu mầm,…) chưa đáp ứng được nhu cầu về giống. Các 

phương pháp nhân giống trên có thể được thực hiện hầu hết bởi người nông dân ngoài 

đồng ruộng, những phương pháp này không đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, chỉ cần thuê 

nhân công theo mùa vụ và dễ thực hiện. Ngoài ra, việc canh tác hoa và sản xuất cây 

giống Cúc tại Việt Nam trong những năm qua vẫn chưa đáp ứng về chất lượng và quy 

mô cũng như nhu cầu về cây giống. Những phương pháp truyền thống cho hệ số nhân 

giống thấp hoặc chất lượng cây giống chưa đáp ứng được yêu cầu; do đó, hiệu quả 

kinh tế mang lại là rất thấp. Bên cạnh đó, xuất khẩu cây giống Cúc ra nước ngoài vẫn 

đang gặp một số khó khăn như: cây giống chưa sạch bệnh; thích nghi vườn ươm chưa 

cao; vận chuyển còn khó khăn và đóng gói rất cồng kềnh; sản xuất trong hệ thống 
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nhỏ;…Yêu cầu đặt ra hiện nay là tìm ra một phương pháp nhân giống mới có thể khắc 

phục những nhược điểm trên nhằm gia tăng chất lượng cây giống, cải tiến hệ thệ thống 

nuôi cấy với số lượng lớn, đóng gói dễ dàng và thuận tiện để hướng tới xuất khẩu cây 

giống là vấn đề cấp thiết. 

Trong công trình nghiên cứu của TS. Hoàng Thanh Tùng, hệ thống vi thủy canh 

(microponic system) là hệ thống nhân giống kết hợp giữa vi nhân giống (micro-

propagation) và thủy canh (hydroponic). Phương pháp này có tiềm năng trong sản xuất 

cây giống (cây sinh trưởng và phát triển tốt, nuôi cấy không cần điều kiện vô trùng, 

không cần bổ sung đường, agar vào môi trường nuôi cấy, dễ thực hiện và áp dụng thực 

tiễn). 

TS. Hoàng Thanh Tùng cho biết, đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới được thực 

hiện hoàn toàn tại Việt Nam về việc sử dụng một kỹ thuật mới trong nhân giống thực 

vật, mà nơi áp dụng hệ thống này là tỉnh Lâm Đồng (diện tích canh tác, nhu cầu sản 

xuất cây giống Cúc hướng tới xuất khẩu lớn nhất ở Việt Nam). Đây là một phương 

pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả trong sản xuất cây giống với quy mô lớn. Phương 

pháp này hoàn toàn có thể thay thế phương pháp nhân giống hiện nay và mở ra hướng 

nghiên cứu mới cũng như sản xuất cây giống ở quy mô thương mại trên nhiều đối 

tượng cây trồng khác nhau. 

Tài liệu có giá trị khoa học cao 

Hiện nay, hệ thống này có thể nghiên cứu theo hai xu hướng: hiện đại hóa các thiết bị 

nhằm tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy; đơn giản hóa với các thiết bị, vật liệu, rẻ tiền 

nhưng vẫn đảm bảo được sự phát triển tốt của cây, nâng cao chất lượng cây giống, dễ 

dàng áp dụng trên quy mô lớn.  

Vì vậy, xu hướng thứ hai được tác giả lựa chọn nhằm đơn giản quy trình sản xuất cũng 

như dễ ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh 

giá khả năng tăng trưởng của cây hoa cúc trong hệ thống vi thủy canh, đánh giá được 

hiệu quả nhân giống, đưa ra một mô hình sản xuất cây giống trong hệ thống vi thủy 

canh phù hợp và có thể nhân giống với số lượng lớn. Bên cạnh đó, vai trò của ánh sáng 

đơn sắc cũng như nano bạc bổ sung vào môi trường nuôi cấy cũng được nghiên cứu. 

Hệ thống vi thủy canh có các ưu điểm so với các phương pháp truyền thống như sau: 

Vi thủy canh là một hệ thống mở.  Phương pháp này có thể rút ngắn bớt giai đoạn 

trong quy trình nhân giống vô tính bằng việc kết hợp giai đoạn ra rễ với giai đoạn 

thuần dưỡng cây giống trong nuôi cấy in vitro (cây giống vừa ra rễ, vừa thích nghi 

trong hệ thống này nên không cần phải trải qua giai đoạn chuyển cây ra vườn ươm như 

các phương pháp trước đây); vì vậy, khi chuyển ra vườn ươm cây có tỷ lệ sống sót cao 

đạt tỉ lệ 100%. 

Phương pháp này cũng giúp tiết kiệm chi phí.  Phương pháp này có thể tiết kiệm chi 

phí do không sử dụng đường, agar, cồn trong quá trình nuôi cấy cũng như tiết kiệm 

điện năng do không cần hấp tiệt trùng môi trường và nuôi cấy dưới điều kiện chiếu 

sáng LED.  

Với nghiên cứu trên cũng đã giúp việc đóng gói dễ dàng hơn trong các hộp đựng mứt 

nhỏ cũng như vận chuyển bằng máy bay nhờ khối lượng nhỏ (0,5 kg/hộp) và có thể 

xếp chồng lên nhau, chúng hiệu quả hơn 20 lần so với phương pháp nhân giống thông 

thường có khối lượng khoảng 10 kg (cần khoảng 10 vỉ xốp 60 cây/vỉ). 
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Ngoài ra, công trình nghiên cứu đã góp phần đơn giản và dễ thiết kế các hộp nhựa hình 

chữ nhật và giá thể film nylon dễ mua trên thị trường, dễ dàng thiết kế, đảm bảo độ 

bền, nhẹ và quan trọng là có thể tái sử dụng nhiều lần. Đặc biệt là tăng chất lượng cây 

giống. TS. Hoàng Thanh Tùng cho biết, trong nghiên cứu này, vai trò của nano bạc và 

ánh sáng LED trong hệ thống vi thủy canh cũng được nghiên cứu, kết quả chỉ ra rằng 

bổ sung 7,5 ppm nano bạc vào môi trường nuôi cấy vi thủy canh và nuôi cấy dưới điều 

kiện chiếu sáng kết hợp 70% đèn LED đỏ với 30% đèn LED xanh giúp gia tăng sự 

sinh trưởng và chất lượng của cây giống cũng như có hiệu quả làm giảm số lượng của 

8 loài vi khuẩn nên cây sẽ thích ứng tốt hơn khi chuyển ra đồng ruộng so với cây có 

nguồn gốc nhân giống khác và cho phép sản xuất ở quy mô lớn. 

 

TS. Hoàng Thanh Tùng (đứng thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp 

(Ảnh do nhân vật cung cấp) 

Kết quả nghiên cứu của công trình sẽ cung cấp các dẫn liệu khoa học mới có giá trị về 

việc đưa ra hệ thống nhân giống vi thủy canh cây hoa Cúc. Đồng thời cũng là tài liệu 

tham khảo hữu ích cho nghiên cứu và giảng dạy về lĩnh vực nhân giống ở thực vật. 

Bên cạnh đó, đây là hướng nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực nhân 

giống thực vật. Nghiên cứu đã đề xuất mô hình vi thủy canh phù hợp, tạo được nguồn 

cây giống đồng nhất với số lượng lớn, dễ dàng áp dụng cho người nông dân mà không 

cần trình độ khoa học kỹ thuật quá cao, chỉ cần đào tạo cơ bản là có thể thực hiện 

được.  

Đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về việc sử dụng một kỹ thuật mới trong nhân 

giống thực vật. Phương pháp này hoàn toàn có thể thay thế phương pháp vi nhân giống 

hiện nay và mở ra hướng nghiên cứu mới cũng như sản xuất cây giống ở quy mô 

thương mại.  

   



11 

 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Các nhà nghiên cứu tiến thêm một bước nữa gần hơn với máy tính đọc được suy 

nghĩ 

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học California, San Francisco, đã 

tiến thêm một bước để phát triển một máy tính có thể giải mã lời nói trong trí óc 

người. Trong bài báo công bố trên tạp chí Nature Neuroscience, nhóm nghiên cứu 

đã mô tả cách tiếp cận của họ trong việc sử dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) 

để đọc và dịch nghĩa các suy nghĩ của người. 

Hơn thế kỷ qua, nhiều người đã tự hỏi liệu có thể tạo ra một cỗ máy có thể đọc được 

suy nghĩ của con người. Những ý tưởng như vậy thường được thể hiện trong các bộ 

phim mà trong đó các nhà khoa học đã cố gắng đọc được suy nghĩ của một điệp viên 

hay những tên khủng bố. Gần đây, các hệ thống như vậy được xem là một phương 

pháp thích hợp cho những người khuyết tật về khả năng giao tiếp. Sự xuất hiện của trí 

tuệ nhân tạo, cụ thể hơn là mạng lưới thần kinh cùng với các máy móc có thể đọc được 

sóng não và dịch các ý nghĩ thành các từ ngữ có thể giúp tiến gần hơn tới việc biến khả 

năng thành hiện thực. Trong nỗ lực mới này, nhóm nghiên cứu đã đưa ý tưởng tiến lên 

một bước bằng cách phát triển một hệ thống có thể giải mã toàn bộ các câu, mệnh đề. 

Nghiên cứu này liên quan đến việc phát triển một hệ thống AI tiên tiến hơn. Nhóm 

nghiên cứu cũng đã tuyển chọn được bốn người phụ nữ bị mắc chứng động kinh tham 

gia vào nghiên cứu. Mỗi người được cấy ghép các điện cực trong não để theo dõi các 

tình trạng của họ. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các bài đọc từ các điện cực để thu 

các tín hiệu não bộ ở bên trong các vùng khác nhau trong não của họ khi họ đọc to các 

câu. Dữ liệu từ các điện cực được gửi đến một mạng lưới thần kinh để xử lý thông tin 

liên kết các tín hiệu não nhất định với các từ khi chúng xử lý và nói ra bởi 4 người 

tham gia nghiên cứu. Mỗi câu được nói hai lần, nhưng chỉ câu đầu tiên được sử dụng 

để huấn luyện mạng lưới thần kinh, câu thứ hai được sử dụng cho mục đích kiểm 

chứng. Sau khi xử lý dữ liệu tín hiệu não, mạng thần kinh đầu tiên đã gửi các kết quả 

đến mạng thần kinh thứ hai để cố gắng tạo thành câu hoàn chỉnh từ chúng. 

Các nhà nghiên cứu thấy rằng hệ thống của họ có tỷ lệ lỗi tình huống tốt nhất (best-

case scenario) chỉ 3%. Tuy nhiên, họ lưu ý hệ thống này làm việc với vốn từ vựng giới 
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hạn, chỉ 250 từ, ít hơn rất nhiều so với hàng trăm ngàn câu mà hầu hết mọi người đều 

có thể nhận ra. Tuy nhiên nhóm nghiên cứu cho rằng hệ thống này phù hợp cho một 

người không thể nói bất cứ lời nào. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-03-closer-mind-

reading.html,  
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Nghiên cứu triển vọng cải thiện khả năng xử lý nước ngầm ô nhiễm 

 

Theo một nghiên cứu của trường Đại học Oregon, các hạt chứa vi khuẩn và nguồn 

cung cấp thực phẩm được giải phóng chậm để nuôi dưỡng chúng, có thể làm sạch 

nước ngầm ô nhiễm trong nhiều tháng mà không cần bảo trì. 

Các hạt hydrogel có độ quánh của kẹo dẻo và được sản xuất với một thành phần dùng 

trong thực phẩm chế biến, hứa hẹn sẽ xử lý nước ngầm bị nhiễm các hợp chất hữu cơ 

dễ bay hơi nguy hiểm và được sử dụng phổ biến. Nhiều hợp chất được Trung tâm 

kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đưa vào danh sách là có khả năng gây ung thư ở 

người. Tại nhiều địa điểm ở Hoa Kỳ, các hóa chất này xuất hiện với nồng độ vượt xa 

các tiêu chuẩn của bang và liên bang quy định đối với nước uống an toàn. 

Trong số các chất gây ô nhiễm được đề cập trong nghiên cứu có 1,1,1-trichloroethane, 

cis-1,2-dichloroethene và 1,4-dioxane - chất tẩy dầu mỡ thường được sử dụng bởi 

ngành công nghiệp và quân đội. Các hóa chất này có thể xâm nhập vào nước ngầm 

thông qua các bể chứa hoặc dòng chảy ngầm bị rò rỉ hoặc đơn giản là bị đổ trên mặt 

đất như trong quá khứ. 

Phương pháp mới xử lý ô nhiễm do trường Đại học Kỹ thuật thuộc Đại học Oregon và 

Đại học North Carolina phát triển, hoạt động vì các vi khuẩn sản sinh loại enzyme oxy 

hóa chất độc khi các chất gây ô nhiễm nước ngầm khuếch tán vào các hạt. Kết quả là 

các chất gây ô nhiễm được biến đổi thành hợp chất vô hại. 

"Chúng tôi đã tạo ra một quá trình gọi là quá trình trao đổi chất hiếu khí lâu dài, là 

một hệ thống khép kín, thụ động, tự duy trì để xử lý nước ngầm", ông Lew Semprini, 

giáo sư kỹ thuật môi trường và là nhà nghiên cứu chính cho biết. "Mọi thứ xảy ra bên 

trong các hạt". 

Các phương thức xử lý hiện nay bổ sung các chất tăng trưởng dạng khí như propan và 

metan trực tiếp vào lớp dưới bề mặt. Các chất nền này nuôi dưỡng các vi khuẩn bản 

địa, từ đó tạo ra các enzyme biến đổi các chất ô nhiễm thành các sản phẩm phụ không 

độc hại. Tuy nhiên, thông thường, các chất tăng trưởng cạnh tranh hóa học với các 

enzyme quan trọng đó gây ức chế đáng kể quá trình biến đổi. Hệ thống mới giúp loại 

bỏ tình trạng cạnh tranh đó, giải phóng tất cả các enzyme để oxy hóa các chất gây ô 

nhiễm. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Environmental Science: Processes & 

Impacts. 
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Nhóm nghiên cứu đã nuôi cấy vi khuẩn Rhodococcus rhodochular và chất nền phát 

triển chậm trong hạt hydrogel được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Các hạt hình trụ, 

làm từ kẹo cao su gellan, thành phần phổ biến trong thực phẩm chế biến, dài 2 mm. 

Khi nước ngầm chảy qua các hạt, các chất ô nhiễm khuếch tán vào hạt, nơi chất nền 

giải phóng chậm phản ứng với nước ngầm để tạo ra rượu nuôi dưỡng vi khuẩn 

Rhodococcus. Các vi khuẩn có chứa một loại enzyme monooxygenase biến đổi các 

chất gây ô nhiễm thành các hợp chất vô hại, bao gồm các ion CO2, nước và clorua. 

Sau đó, nước tinh khiết và các sản phẩm phụ khuếch tán ra khỏi các hạt và trở lại khối 

nước ngầm. 

Trong các cột thử nghiệm chứa đầy hạt được cung cấp dòng nước ô nhiễm liên tục, hệ 

thống hoạt động liền mạch trong hơn 300 ngày trên chất nền tăng trưởng ban đầu. Kết 

quả là các hạt loại bỏ hơn 99% chất ô nhiễm và nồng độ của chúng giảm từ vài trăm 

phần tỷ xuống còn dưới 1 phần tỷ. 

Tuổi thọ của hệ thống sẽ phụ thuộc chủ yếu vào thời gian sống của vi khuẩn, là một 

yếu tố quyết định sự tồn tại của chất nền tăng trưởng. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa 

được xác định. GS. Semprini cho rằng đây là vấn đề cần nghiên cứu trong tương lai. 

Các phương pháp xử lý đồng trao đổi chất hiện nay đòi hỏi phải bổ sung thường xuyên 

các chất tăng trưởng để đảm bảo các vi sinh vật chính phát triển mạnh và cần theo dõi 

tại chỗ thường xuyên, điều chỉnh sinh hóa và chi phí liên quan. 

Bước tiếp theo là mở rộng hệ thống và tiến hành các nghiên cứu thí điểm trong lĩnh 

vực này. GS. Semprini hình dung một số khả năng ứng dụng hạt mới xử lý ô nhiễm. 

Thứ nhất là trộn hạt trực tiếp vào vật liệu dưới bề mặt ô nhiễm. Thứ hai là  đào rãnh 

trong dòng chảy của nước ngầm và đổ đầy hạt xuống, tạo ra một hàng rào phản ứng 

thấm. Khả năng thứ ba là đưa các hạt vào lò phản ứng, một dạng đơn giản là túi lọc, có 

thể được đặt trong giếng. 

N.P.D (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-03-paves-cleanup-contaminated-

groundwater.html,  
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A I có thể tìm thấy vật liệu 2 chiều trong nháy mắt 

 

Các nhà nghiên cứu tại Viện khoa học công nghiệp - Trường Đại học Tokyo, đã 

chứng minh được một hệ thống trí tuệ nhân tạo mới có thể tìm kiếm và gắn nhãn 

các vật liệu 2 chiều dưới hình ảnh kính hiển vi chỉ trong nháy mắt. Nghiên cứu này 

có thể giúp rút ngắn thời gian cần thiết đối với quá trình tạo ra các thiết bị điện tử 

vật liệu hai chiều (2D) để sẵn sàng phát triển các thiết bị điện tử tiêu dùng. 

Vật liệu hai chiều cung cấp một nền tảng mới và rất thú vị để tạo ra các thiết bị điện tử, 

chẳng hạn như bóng bán dẫn và điốt phát sáng. Nhóm tinh thể mà có thể chế tạo được 

chỉ đồ dày chỉ bằng 1 nguyên tử bao gồm kim loại, chất bán dẫn và chất cách điện. Đa 

số các tinh thể này đều ổn định trong điều kiện môi trường xung quanh và tính chất 

của nó thường khác biệt đáng kể so với các bản sao 3D của chúng. Thậm chí việc xếp 

chồng một vài lớp tinh thể lại với nhau cũng có thể làm thay đổi các đặc tính điện tử 

giúp trở nên phù hợp cho chế tạo các loại pin thế hệ tiếp theo, màn hình điện thoại 

thông minh, các loại máy dò và pin mặt trời. Và có lẽ điều còn tuyệt vời hơn nữa là 

bạn có thể tự mình tạo ra một số sản phẩm sáng tạo từ các dụng cụ văn phòng. Giải 

thưởng Nobel Vật lý năm 2010 được trao cho hai nhà khoa học vật lý gốc Nga đã tách 

chiết được graphene từ một mảnh than chì ở các lõi bút chì thông thường trong đó họ 

đã sử dụng một mảnh băng dính để lấy được một mẩu các bon có độ dàu chỉ bằng 1 

nguyên tử. Vì vậy, không có điều gì ngăn bạn tạo ra các thiết bị điện tử của riêng mình 

ở nơi làm việc? Tuy nhiên, các tinh thể 2 chiều có độ mỏng chỉ bằng 1 nguyên tử này 

có năng suất chế tạo thấp và độ tương phản quang học của chúng gồm một phạm vi rất 

rộng, và việc tìm thấy chúng dưới kính hiển vi là một công việc tẻ nhạt. 

Giờ đây, một nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Trường Đại học Tokyo đã thành công 

trong việc tự động hóa công việc này bằng việc sử dụng máy học (machine learning). 

Họ đã sử dụng nhiều bản mẫu được dán nhãn với nhiều ánh sáng khác nhau để “huấn 

luyện” máy tính phát hiện ra các đường viền và độ dày của mảnh rất mỏng mà không 

phải tinh chỉnh các thông số của kính hiển vi. 

“Sử dụng máy học thay vì dùng các thuật toán phát hiện dựa trên quy tắc thông 

thường, hệ thống của chúng tôi đủ mạnh mẽ để thay đổi các điều kiện”, Satoru 

Masubuchi, tác giả nghiên cứu, nói. 
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Phương pháp này có thể khái quát hóa cho nhiều vật liệu 2 chiều khác, đôi khi không 

cần bổ sung bất kỳ dữ liệu nào. Trên thực tế, thuật toán có thể phát hiện ra các mảnh 

vonfram diselenide và molybdenum diselenide chỉ bằng cách “huấn luyện” máy học 

với các mẫu vonfram ditelluride. Với khả năng xác định chính xác, trong chưa đầy 200 

mili giây, vị trí và độ dày của các mẫu sẽ được tách ra, hệ thống này có thể tích hợp 

với kính hiển vi quang học cơ học. 

“Việc tìm kiếm tự động và lập danh mục các vật liệu 2D sẽ cho phép các nhà nghiên 

cứu kiểm tra một số lượng lớn các mẫu chỉ bằng cách tách lớp và chạy thuật toán tự 

động. Điều này sẽ tăng tốc đáng kể cho chu kỳ phát triển của các thiết bị điện tử mới 

dựa trên vật liệu 2 chiều, cũng như thúc đẩy các nghiên cứu về tính siêu dẫn và sắt từ 

trong vật liệu 2 chiều không có trật tự tầm xa”, Tomoki Machida, tác giả dẫn đầu 

nghiên cứu cho biết.  

P.T.T (NASATI), theo https://phys.org/news/2020-04-ai-d-materials-eye.html, 
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Ức chế gen gây ung thư cho thấy bước tiến tốt trong việc điều trị u nguyên bào 

thần kinh 

 

U nguyên bào thần kinh là một khối u rắn ác tính ở trẻ nhũ nhi và nó thường xuất 

hiện bên trong hệ thống thần kinh giao cảm ở nhiều trẻ nhỏ vẫn đang chập chững 

biết đi, hiếm khi thấy ở trẻ lớn hơn 5 tuổi. Nó là một loại ung thư phát triển từ các tế 

bào thần kinh chưa trưởng thành, có thể xảy ra ở nhiều vị trí trên khắp cơ thể. Sự 

tăng trưởng không được chế ngự này thường xuyên xảy ra ở bên trong hoặc trong 

khu vực của tuyến thượng thận nhất, nằm trên đỉnh của mỗi quả thận. Tuy nhiên, u 

nguyên bào thần kinh cũng có thể phát triển ở các khu vực khác của bụng, hoặc 

gần cột sống. 

Giờ đây, các nhà khoa học y học hiện đang nghiên cứu về u nguyên bào thần kinh và 

cách thức làm giảm các dạng ung thư nguy hiểm nhất tại Trung Quốc cho biết, chiến 

lược mới được phát triển gần đây của họ cuối cùng đã có thể thay đổi số phận những 

trẻ em mắc căn bệnh u nguyên bào thần kinh. 

Hiện tại, nghiên cứu nhằm đánh bại một dạng bệnh gây ra bởi vòng phản hồi khép kín 

dựa vào gen (gene-driven feedback loop) này đang được tiến hành nghiên cứu trên các 

mô hình thử nghiệm xenograft, tuy nhiên các nhà khoa học ở Trung Quốc cho biết 

những phát hiện của họ đủ thuyết phục để đảm bảo cho các thử nghiệm lâm sàng. 

U nguyên bào thần kinh là dạng ung thư có biểu hiện hành vi lâm sàng đa dạng, từ hồi 

quy tự phát đến ung thư tiến triển và di căn, theo báo cáo của Tiến sĩ Yu-Feng Guo và 

Shi-Cang Yu - hai nhà khoa học chỉ đạo nghiên cứu tại Khoa Tế bào gốc và Y học tái 

sinh tại Bệnh viện Tây Nam và Học viện Quân y thứ ba ở Trùng Khánh - thành phố 

nằm ở khu vực phía Tây Nam Trung Quốc. Guo và Yu đã giải thích rõ các chi tiết của 

nghiên cứu u nguyên bào thần kinh của họ trên tạp chí Science Translational 

Medicine. 

Điều làm cho căn bệnh u nguyên bào thần kinh trở nên khó khăn đối với các gia đình 

đó là nó tấn công trẻ em ở độ tuổi đặc biệt và dễ bị tổn thương. Mặc dù căn bệnh ung 

thư này tấn công trẻ em khoảng 5 tuổi trở xuống, nhưng độ tuổi trung bình trong chẩn 

đoán chỉ là 18 tháng tuổi, các nhà nghiên cứu cho biết. 

Các khối u có một số sai lệch gen đã được nghiên cứu rộng rãi. Trong số đó, mối quan 

tâm chính là sự khuếch đại của gen MYCN, được tìm thấy ở khoảng 20% bệnh nhân. 

Gen này đã được xác định là một trong những yếu tố quyết định mạnh nhất của khối u, 
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nhưng nó cũng có giá trị tiên lượng quan trọng ở bệnh nhân. Sự hiện diện của nó hỗ 

trợ trong việc dự đoán các kết quả lâm sàng không thuận lợi và khả năng sống sót thấp 

của bệnh nhân u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao. 

MYCN mã hóa N-MYC, một biến đổi gen và gây ung thư. N-MYC đóng nhiều vai trò 

trong u nguyên bào thần kinh, Guo và Yu giải thích, và các chức năng của nó giống 

như một bộ điều hòa phiên mã chính có thể kích hoạt các gen liên quan đến khả năng 

tự làm mới, tăng sinh, đa năng, tạo mạch và di căn. N-MYC cũng ngăn chặn sự biểu 

hiện của các gen thúc đẩy sự biệt hóa, hãm chu kỳ tế bào và giám sát miễn dịch. 

“Chúng tôi đã chỉ ra rằng phân tử ALDH18A1 trong nhóm aldehyd dehydrogenase có 

tác động mạnh đến sự tăng sinh, khả năng tự làm mới và độc tính khối u của các tế 

bào u nguyên bào thần kinh và là một yếu tố nguy cơ tiềm ẩn ở bệnh nhân mắc bệnh u 

nguyên bào thần kinh, đặc biệt là những người mắc bệnh MYCN khuếch đại”, Guo và 

Yu cho biết. 

ALDH18A1 là gen đa chức năng. Guo và Yu đã chỉ ra rằng ALDH18A1 là một gen 

mạnh mẽ vì nó điều chỉnh biểu hiện MYCN và MYCN tạo thành một vòng phản hồi 

khép kín tích cực. Việc ức chế vòng phản hồi khép kín tích cực ALDH18A1-MYCN 

có thể làm giảm sự tăng trưởng MYCN khuếch đại, và do đó giảm nguy cơ u nguyên 

bào thần kinh ác tính nhất, nhóm nghiên cứu nhận thấy. 

Họ cũng tiết lộ trong nghiên cứu của mình rằng có một cách để phá vỡ hoạt động của 

vòng phản hồi khép kín này và đảo ngược tiến trình gây tử vong theo các xu hướng 

khác được mã hóa trong tổ hợp ALDH1A1-MYCN. 

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Sử dụng phương pháp nối và sàng lọc phân tử, chúng 

tôi đã xác định được chất ức chế ALDH18A1 đặc hiệu, YG1702, và đã chứng minh 

được rằng việc ức chế dược lý của ALDH18A1 là đủ để có thể tạo ra một kiểu hình ít 

tăng sinh và loại bỏ khối u”. YG1702 là một protein được nhắm mục tiêu thay thế cho 

ALDH18A. 

Tại Hoa Kỳ, theo Bệnh viện Quốc gia Trẻ em ở Washington, D.C ước tính, có khoảng 

700 trẻ em được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh hàng năm. Khối u có xu 

hướng hiện diện khi sinh, nhưng thường không được phát hiện cho đến khi nó bắt đầu 

phát triển và gây áp lực lên các cơ quan và mô xung quanh. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-04-cancer-gene-

inhibition-neuroblastomas.html, 
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Hợp chất tìm thấy trong loài bọt biển có thể chữa ung thư 

 

Tiến sĩ khoa học dược Mark Hamann, Trường Đại học Y  South Carolina, chuyên 

nghiên cứu các tiềm năng điều trị của các sản phẩm tự nhiên. Nguồn: Sarah Pack, Đại 

học Y South Carolina. 

Một phân tử có tên là manzamine A trong loài bọt biển được tìm thấy ở Vịnh 

Manado, Inđônêxia, cho thấy khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư 

cổ tử cung. Các kết quả của công trình nghiên cứu hợp tác giữa Trường Đại học Y 

South Carolina (MUSC) với các sinh viên và các nhà nghiên cứu Trường Đại học 

South Carolina (UofSC), Đại học Charleston, Đại học Gadjah Mad tại Indonesia và 

Đại học Malaya tại Malaixia đã được công bố trên tạp chí Journal of Natural 

Products mới đây. 

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ ước tính sẽ có khoảng 13.800 ca được chẩn đoán mới mắc 

bệnh ung thư cổ tử cung và khoảng 4.290 trường hợp sẽ bị tử vong vào năm 2020. 

Mặc dù các xét nghiệm Pap và tiêm phòng vắc-xin HPV đã giúp giảm số ca tử vong do 

ung thư cổ tử cung, nhưng bệnh ung thư cổ tử cung vẫn là căn bệnh ung thư phổ biến 

thứ tư ở phụ nữ. 

Nghiên cứu MUSC-UofSC đã thực hiện kiểm tra tác dụng chống tăng trưởng và tiêu 

diệt tế bào ung thư của manzamine A trong bốn dòng tế bào ung thư cổ tử cung khác 

nhau. Kết quả thu được cho thấy, Manzamine A đã ngăn chặn các tế bào ung thư cổ tử 

cung phát triển và khiến một số tế bào chết nhưng không có tác dụng tương tự đối với 

các tế bào bình thường, không gây ung thư. 

Mark T. Hamann, tiến sĩ dược học Khoa khám phá thuốc và khoa học y sinh tại 

MUSC, đồng tác giả bài báo cho biết: “Đây là một ứng dụng mới, rất thú vị đối với 

một loại phân tử mà trước đây nó đã cho thấy có tiềm năng lớn trong việc kiểm soát 

bệnh sốt rét và có đặc tính giống như thuốc”. 

“Các sản phẩm tự nhiên đã đưa đến sự phát triển của hầu hết các loại thuốc kháng 

sinh, liệu pháp chống ung thư và nhiều biện pháp kiểm soát cơn đau”, Hamann giải 

thích. 

Một đồng tác giả khác của nghiên cứu là tiến sỹ Dev Karan, cựu phó giáo sư tại 

UofSC, hiện đang công tác tại Khoa bệnh lý học, Trường Đại học Y, Wisconsin. 

Trong các nghiên cứu trước đó, nhóm của Hamann đã xác định được các hợp chất có 

nguồn gốc từ bọt biển có hiệu quả chống lại khối u ác tính cũng như ung thư tuyến tiền 

liệt và tuyến tụy. Manzamine A cũng có hiệu quả chống lại ký sinh trùng gây ra bệnh 
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sốt rét. Một số chất tương tự của nhóm thuốc độc đáo này hiện đang được xem là “ứng 

cử viên” để kiểm soát COVID-19, căn bệnh do coronavirus mới gây ra. 

Trong báo cáo hiện tại, manzamine A làm giảm mức độ biểu hiện của một protein 

được biết là có biểu hiện cao ở một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư cổ tử cung và 

khiến tình trạng bệnh xấu hơn. 

Các mô hình máy tính cho thấy manzamine A “tác động” tương tự như các chất ức chế 

protein đã từng được biết đến, tuy nhiên manzamine A có tác dụng mạnh hơn 10 lần 

trong việc ức chế các protein có vấn đề. 

Các mô hình máy tính cho thấy manzamine A đã tác động giống như các chất ức chế 

protein từng được nghiên cứu và sử dụng cho bệnh nhân ung thư nhưng mạnh gấp 10 

lần so với những thứ được biết trước đây. 

Theo Hamann, hiện một số đơn đăng ký sáng chế manzamine A đã được nộp, và  một 

công ty khởi nghiệp rất quan tâm đến nghiên cứu này. 

Bước tiếp theo, nhóm nhiên cứu sẽ thiết lập các nghiên cứu tác dụng của manzamine A 

trên lâm sàng. 

“Mục tiêu hiện giờ của chúng tôi là đảm bảo rằng manzamine A hoạt động hiệu quả 

trên động vật thí nghiệm và sau đó sẽ cố gắng phát triển và đưa vào các ứng dụng lâm 

sàng”, Hamann nói. 

Mặc dù các phân tử này có thể được tổng hợp trong phòng thí nghiệm, tuy nhiên 

Hamann không nghĩ đó là quá trình tổng hợp tốt nhất. 

“Hầu hết các vật liệu ban đầu để tổng hợp trong phòng thí nghiệm đều có nguồn gốc 

từ dầu mỏ. Ngược lại, các loài bọt biển trong môi trường sống tự nhiên của chúng có 

thể nuôi được thành công và không giống như các hình thức nuôi trồng thủy sản khác, 

nó có thể làm sạch môi trường. Do đó, việc sản xuất các phân tử này từ bọt biển trong 

môi trường được nuôi cũng rất tốt, và công việc này cũng tạo ra nhiều cơ hội phát 

triển kinh tế cho vùng nông thôn Inđônêxia”. Ông giải thích. 

Hamann cho rằng, việc bảo tồn sự đa dạng loài là vô cùng quan trọng, giống như bảo 

tồn sự đa dạng của các hóa chất mà các loài tạo ra và cả những cơ hội điều trị ung thư 

mà chúng mang lại. Nếu biến đổi khí hậu vẫn không được kiểm soát, dự đoán là chúng 

ta có thể mất 1/3 sự đa dạng loài trên toàn cầu. Điều này có thể khiến chúng ta mất đi 

các cơ hội tìm kiếm các chất tiềm năng mới. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-04-sponges-cancer.html, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Thiết kế, tổng hợp, thử tác dụng ức chế enzym PTP1B, hoạt hóa PPAR, tác dụng 

trị tiểu đường và chống ung thư của một số dãy dẫn chất 2,4 thiazolidindion mới 

 

Nhằm mục tiêu thiết kế và tổng hợp được khoảng 60 dẫn chất mới trong đó có 

khoảng 30 dẫn chất 2,4-thiazolidindion đích với cấu trúc định hướng hoạt tính sinh 

học (ức chế PTP1B, hoạt hóa PPAR, ức chế HDAC), sàng lọc hoạt tính sinh học 

của các dẫn chất 2,4-thiazolidindion tổng hợp được (hoạt tính ức chế PTP1B, hoạt 

hóa PPAR, ức chế HDAC), thiết lập được mối liên quan cấu trúc, tác dụng sinh học 

của các dẫn chất tổng hợp được, nhóm nghiên cứu do bà Nguyễn Thị Thuận, Bộ 

môn Hóa Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội dứng đầu đã triển khai đề tài: 

“Thiết kế, tổng hợp, thử tác dụng ức chế enzym PTP1B, hoạt hóa PPAR, tác dụng 

trị tiểu đường và chống ung thư của một số dãy dẫn chất 2,4 thiazolidindion mới”. 

Sau 30 tháng, từ 3/2015 đến 9/2017, nhóm nghiên cứu đề tài thu được các kết quả như 

sau: 

1. Tổng hợp các dẫn chất thiazolidindion mang khung benzenesulfonamide  

Trong phần này 12 dẫn chất thiazolidinedione cuối tiềm năng được thiết kế và tổng 

hợp theo quy trình 4 bước. Như vậy cùng với 12 chất tiềm năng, 24 dẫn chất trung 

gian cũng được tổng hợp. Các dẫn chất cuối được đánh giá tác dụng ức chế PTP1B và 

hoạt hóa PPAR. Tuy nhiên các chất không cho thấy có hoạt tính hoạt hóa PPAR. Với 

PTP1B các chất có hoạt tính yếu. 

Do hoạt tính PTB1B không mạnh nên nhóm đề tài đã đánh giá độc tế bào của các chất. 

Kết quả cho thấy một số chất có hoạt tính độc tế bào khá tốt. 

Nghiên cứu tác dụng ức chế HDAC bằng phương pháp Western Blot cho thấy một số 

chất gây độc tế bào cũng có tác dụng ức chế HDAC rõ. 

Khi tiến hành docking các chất thu được cho thấy chất 4b có ái lực khá với HDAC2. 

Kết quả trên cho thấy các dẫn chất thiazolidindion tổng hợp có triển vọng phát triển 

theo hướng kháng ung thư. Các nghiên cứu tiếp theo theo hướng này là triển vọng tốt. 

2. Tổng hợp một số dẫn chất thiazolidindion mang khung isatin  

Trong những năm gần đây, các dẫn chất của thiazolidindion đã và đang thu hút sự chú 

ý của các nhà nghiên cứu phát triển thuốc trên thế giới nhờ các tác dụng chống đái 

tháo đường do hoạt hóa thụ thể peroxisom proliferator activated gamma (PPAR-γ) và 

ức chế protein tyrosin phosphat 1B (PTP1B), giúp cơ thể tăng tính nhạy cảm với 

insulin nội sinh, tăng tiêu thụ glucose và giảm đường huyết. Một số thuốc điều trị đái 



22 

 

tháo đường type 2 dựa trên khung thiazolidindion vẫn đang được sử dụng trên thị 

trường như rosiglitazon, pioglitazon. Bên cạnh tác dụng hạ đường huyết, hiện nay các 

dẫn chất của thiazolidindion còn được thử tác dụng kháng tế bào ung thư. Nhiều 

nghiên cứu của các nhà khoa học đã khẳng định các dẫn chất mang khung 

thiazolidindion này có tác dụng ức chế sự phát triển của nhiều dòng tế bào ung thư. 

Ngoài ra các thiazolidindion còn thể hiện các tác dụng sinh học khác như: kháng 

khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, chống độc thần kinh. Với mong muốn đóng góp làm 

phong phú thêm các nghiên cứu về dẫn xuất thiazolidindion, đề tài đã tổng hợp một số 

dẫn chất 5-(4hydroxybenzyliden)thiazolidin-2,4-dion và thử tác dụng gây độc tế bào 

của các dẫn chất tổng hợp được cùng với 3 chất trung gian. 

Như vậy trong phần này, nhóm đề tài đã tổng hợp được 4 dẫn chất mang khung 5(4-

hydroxybenzyliden)thiazolidin-2,4-dion và 3 dẫn chất trung gian. Các dẫn chất này đã 

thể hiện độc tính tế bào ở các mức độ khác nhau trên dòng tế bào ung thư đại tràng 

người SW620 với IC50 từ 9,09-23,69 µM. Trong số các dẫn chất tổng hợp được, chất 

3c [(Z)-N(2-(5-(4-hydroxybenzylidene)-2,4-dioxothiazolidin-3-yl)ethyl)-

4nitrobenzenesulfonamid] có thể sử dụng như một chất dẫn đường mới cho nghiên cứu 

tiếp theo. 

3. Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất kiểu CA-4 mang khung thiazolidindion hoặc 

indolin   

Trong phần này một số dẫn chất kiểu CA-4 mang khung thiazolidindion hoặc indolin 

được thiết kế tổng hợp. Sau khi tổng hợp các chất được thử tác dụng ức chế PTP1B và 

hoạt tính PPAR. Tuy nhiên các chất này không có tác dụng ức chế PTP1B và hoạt tính 

hoạt hóa PPAR. Nhóm đề tài đã tiến hành thử độc tế bào các chất. Đề tài cũng đã đạt 

được thành công trong việc tổng hợp một số dẫn chất mới của CA-4 mang khung 

thiazolidindion. 

Như vậy, đề tài đã hoàn thành được hai mục tiêu đề ra. Tổng cộng đề tài đã tổng hợp 

được 72 dẫn chất, trong đó có 38 chất đích mang khung thiazolidin-2,4-dion theo dự 

kiến. Trong số đó có 14 hợp chất chính thuộc các dãy I, II và III-IV mang khung 

thiazolidindion cùng nhóm chức benzensulfonamid tiềm năng; 6 dẫn chất 

thiazolidindion mang thêm khung isatin với hoạt tính mạnh; 18 dẫn chất kiểu CA-4 

mang khung thiazolidindion và/hoặc indolin/benzothiazol với nhiều hoạt tính sinh học 

hấp dẫn. Các kết quả này có ý nghĩa lớn cho quá trình nghiên cứu các dẫn chất 

thiazolidin mới. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14820/2018) 

tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.T.T (NASATI) 
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Nghiên cứu phương pháp phân tích chu kỳ sống công nghệ, áp dụng đối với 

ngành năng lượng tái tạo 

  

 

Hoạt động đánh giá định giá công nghệ cũng như tư vấn chuyển giao công nghệ 

đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn lựa chọn công nghệ phù hợp với thực tế, 

không những giới thiệu xúc tiến ứng dụng các kết quả nghiên cứu công nghệ được 

hình thành từ trong nước đem lại giá trị thực tiễn đem lại lợi nhuận cho các Viện 

Trường và tác giả nghiên cứu mà còn hỗ trợ được các doanh nghiệp trong việc đầu 

tư sử dụng công nghệ mới quy trình phù hợp nâng cao chất lượng sản phẩm và 

dịch vụ và có thể tiếp thu làm chủ công nghệ.  

Hiện tại đã có nhiều cơ quan chức năng tổ chức cá nhân thực hiện vai trò trung gian tư 

vấn môi giới chuyển giao công nghệ trên thị trường tuy nhiên có rất nhiều khó khăn 

trong việc phân tích được thực trạng công nghệ chu kỳ sống công nghệ và thuyết phục 

được các bên để lựa chọn được công nghệ phù hợp tiến đến giao dịch được công nghệ. 

Để giải quyết những vấn đề nêu trên vai trò của tổ chức tư vấn xúc tiến đánh giá công 

nghệ là việc không thể thiếu và là một mắt xích quan trọng để thúc đẩy giao dịch 

chuyển giao công nghệ đặc biệt quá trình phân tích thực trạng tư vấn đánh giá định giá 

xác định (ước tính) chu kỳ sống công nghệ. 

Với đặc thù của hoạt động trong lĩnh vực đánh giá định giá công nghệ và định giá tài 

sản trí tuệ, đòi hỏi cần phải có nghiên cứu phân tích tìm hiểu sâu về chu kỳ sống công 

nghệ đặc biệt là mối quan hệ của chu kỳ sống công nghệ với sự tuổi đời kinh tế của tài 

sản nói chung và công nghệ nói riêng. Do đó, nhóm nghiên cứu do ThS. Phạm Hồng 

Quách, Trung tâm Tư vấn, Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ 

(VISTEC) đứng đầu đã triển khai nhiệm vụ: “Nghiên cứu phương pháp phân tích 

chu kỳ sống công nghệ, áp dụng đối với ngành năng lượng tái tạo”. Nhiệm vụ này 

không chỉ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện Đánh giá được giao mà còn 
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hướng tới phục vụ các tổ chức nghiên cứu/ hiệp hội ngành /doanh nghiệp trong quá 

trình đánh giá công nghệ, lựa chọn đầu tư đổi mới công nghệ. 

Sau một thời gian triển khai thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện được các nội 

dung theo Thuyết minh của đề tài bao gồm: 

1. Phân tích làm rõ được phương pháp đánh giá về chu kỳ sống công nghệ thông qua 

kinh nghiệm của một số quốc gia như Hoa kỳ, Trung Quốc Hàn Quốc và các nghiên 

cứu của các học giả trong và ngoài nước đã làm rõ được cơ sở lý luận và thực trạng 

hoạt động này hiện nay. 

2. Xây dựng được quy trình đánh giá nội dung thu thập thông tin và đề xuất phương 

pháp phân tích chu kỳ sống công nghệ trong điều kiện Việt Nam 

3. Áp dụng phân tích đánh giá chu kỳ sống của 03 công nghệ cụ thể trong ngành năng 

lượng tái tạo; Cụ thể: - Công nghệ Pin quang điện (PV-Cell) - Công nghệ Pin điện hóa 

- Công nghệ chuyển đổi điện áp (DC-AC inverter) 

4. Đề xuất được giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá phương pháp phân tích chu kỳ 

sống công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã dự thảo được quy trình phân tích và từng bước xây 

dựng cơ sở dữ liệu về chu kỳ sống công nghệ với đầy đủ các luận cứ khoa học và thực 

tiễn nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai các nghiệp vụ tư vấn Đánh giá 

khoa học và Định giá công nghệ. Đồng thời, các tổ chức/hiệp hội ngành nghề/doanh 

nghiệp, Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp KH&CN (Cục phát triển thị trường doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ) có thể tham khảo kết quả phương pháp phân tích chu 

kỳ sống công nghệ và áp dụng trong lĩnh vực công nghệ của mình để quyết định cho 

chiến lược nghiên cứu, ươm tạo phát triển đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp. 

Hy vọng rằng, các luận cứ nghiên cứu khoa học và đề xuất trong báo cáo này có thể 

làm cơ sở để các nhà hoạch định chính sách tham khảo và sử dụng trong quá trình xây 

dựng và hoàn thiện chính sách liên quan đến hoạt động đánh giá định giá công nghệ, 

hoặc hỗ trợ thúc đẩy quá trình đầu tư ứng dụng và đổi mới và chuyển giao công nghệ 

gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nói 

riêng. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14811/2018) 

tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

P.T.T (NASATI) 

 

 

  

 

 

 


