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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Xây dựng bản đồ nguy cơ: Đánh giá tác động của đô thị hóa đến di sản 

 

Trên phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm), dù đền Hương Tượng được xếp hạng di tích 

quốc gia nhưng không tránh khỏi tình trạng bị trưng dụng làm điểm đỗ xe, quán trà đá 

vỉa hè. Ảnh: laodong.vn 

(Báo Khoa học và phát triển) Thay vì chỉ nhận định dựa trên cảm tính hay kinh 

nghiệm, nghiên cứu mới của PGS.TS Bùi Quang Thành, NCS Phạm Văn Mạnh 

(Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) và các đồng nghiệp đã có thể cung cấp 

phương pháp để lượng hóa rõ các nguy cơ của đô thị hóa đến các di sản. Từ đó, các 

nhà quản lý có thể có cơ sở khoa học để điều chỉnh hay ra các quyết định phát triển 

đô thị một cách hợp lý hơn. 

Cứ đến tầm tháng 10, 11, những người quản lý quần thể di tích cố đô Huế lại “đứng 

ngồi không yên” bởi nguy cơ lũ lụt do những trận mưa bão miền Trung có thể ảnh 

hưởng đến di sản văn hóa thế giới này. Nhưng thiên tai, lũ lụt chưa phải là tất cả 

những gì mà di sản ở Huế phải đối mặt. Áp lực đô thị hóa và sự gia tăng nhanh chóng 

nhu cầu về nhà hàng, khách sạn ở nơi đây đang đặt quần thể di tích này đứng trước các 

nguy cơ không nhỏ khác về môi trường, cảnh quan di sản,... 

Thực ra đây có lẽ là điều mà ai cũng nhận thấy được. Nhưng, “cái quan trọng nhất là 

làm sao tìm được những khu vực có nguy cơ [chịu tác động của đô thị hóa] một cách 

chi tiết hơn để so sánh với các bản đồ địa chính hoặc là việc quản lý hoạt động ở các 

khu đó thì người ta mới thấy những khu vực này có nguy cơ như thế nào, cần có 

những hành động cụ thể để khắc phục ra sao”, PGS.TS Bùi Quang Thành cho biết. Đó 

cũng chính là lý do thôi thúc nhóm thực hiện nghiên cứu về vấn đề này và xuất bản 

được bài báo “Urbanization impact on landscape patterns in cultural heritage 

preservation sites: a case study of the complex of Huế Monuments, Vietnam” trên tạp 

chí Q1 Landscape Ecology. 

Lượng hóa rủi ro đối với di sản 
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Là một xu hướng tất yếu sẽ diễn ra trong thời gian tới đây, đô thị hóa mang đến không 

ít vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là đối với khu vực có nhiều những di sản văn hóa. Vấn 

đề này lại càng đáng chú ý hơn khi quần thể di tích cố đô Huế - di sản văn hóa thế giới 

đầu tiên của Việt Nam - ngự tại một trong năm tỉnh thành thuộc các vùng kinh tế trọng 

điểm miền Trung với tiềm năng phát triển du lịch và đã có nhiều chính sách phát triển 

đô thị. Vậy làm thế nào để giảm thiểu tác động của đô thị hóa đến những di tích văn 

hóa quý giá ấy? Câu hỏi cứ này quanh quẩn trong đầu của nhóm nghiên cứu của 

PGS.TS Bùi Quang Thành - những nhà khoa học có kinh nghiệm nghiên cứu về ứng 

dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS). Trải qua nhiều đề tài về ứng dụng 

viễn thám trong giao thông, tai biến thiên nhiên, đô thị hóa... hướng đi cho câu hỏi mà 

nhóm đặt ra dần hiển lộ: cần lượng hóa rõ nguy cơ của đô thị hóa đến các khu vực 

xung quanh di sản để “hiến kế” cho các nhà quản lý trong việc lập quy hoạch. 

Thực tế, việc ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh trong nghiên cứu khảo cổ học hay quy 

hoạch không gian di sản là một phương pháp đã khá phổ biến trên thế giới, tuy nhiên 

đến nay, “chưa có nơi nào đánh giá các nguy cơ của đô thị hóa đối với các giá trị nổi 

bật toàn cầu (Outstanding Universal Values) của các di sản mà UNESCO đưa ra, để từ 

đó có thể lượng hóa được một cách cụ thể các rủi ro đối với quần thể di tích này cả”, 

PGS.TS Bùi Quang Thành cho biết. 

Để thực hiện ý tưởng, nhóm anh bắt đầu bằng việc thu thập các dữ liệu ảnh vệ tinh để 

xử lý và phân loại hiện trạng lớp phủ/sử dụng đất (LCLU) theo các hạng mục cụ thể 

trong phạm vi xung quanh 12 di tích lịch sử trong quần thể cố đô Huế, bao gồm: Kinh 

thành Huế, chùa Thiên Mụ, Văn Thánh - Võ Thánh, Hổ Quyền - Voi Ré, lăng Dục 

Đức, đàn Nam Giao, lăng Tự Đức, điện Hòn Chén, lăng Thiệu Trị, lăng Khải Định, 

lăng Minh Mạng, lăng Gia Long. Dữ liệu được sử dụng là ảnh viễn thám SPOT được 

chụp tại năm thời điểm: 1995, 2000, 2005, 2011 và 2016 do kế hoạch phát triển hay 

quy hoạch đất của các tỉnh thường thay đổi 5 năm/lần. Các dữ liệu ảnh vệ tinh sau đó 

được nhóm nghiên cứu phân loại vào tám hạng mục kể trên bằng cách sử dụng thuật 

toán SVM - một phương pháp phân loại vượt trội và có độ chính xác cao hơn so với 

các phương pháp khác trong việc phân tách các lớp trong không gian đặc trưng nhiều 

chiều, đặc biệt là với dữ liệu có phần lộn xộn và không thống nhất như ở Việt Nam. 

Cùng với đó, nhóm cũng kết hợp với các dữ liệu bổ sung như các yếu tố về xã hội, tự 

nhiên, kế hoạch bảo tồn của tỉnh,... để đánh giá độ chính xác phân loại. 

Với chính sách mở dữ liệu ảnh vệ tinh hiện nay cùng chuyên môn và kinh nghiệm đã 

được tích lũy, từng công đoạn xử lý dữ liệu, tính toán chỉ số cường độ đô thị hóa từ 

những dữ liệu này không làm khó nhóm của PGS.TS Bùi Quang Thành. “Điểm mấu 

chốt ở đây là tìm ra ý tưởng về một quy trình để biến những dữ liệu đó trở thành bản 

đồ đánh giá rủi ro và đề xuất được một khung phương pháp phân tích các nguy cơ đối 

với di sản văn hóa. Đặc biệt là, phương pháp ấy phải có khả năng nhân rộng ra áp dụng 

cho các di sản tương tự”, anh giải thích. 

Nhờ những mày mò, thử nghiệm trong suốt thời gian dài làm nghiên cứu từ trước đến 

nay, kết hợp với những hỗ trợ của nhóm chuyên gia tại NASA, giữa vô vàn chỉ số của 

mẫu dạng (landscape pattern), nhóm của PGS.TS Bùi Quang Thành đã lựa chọn được 

bảy chỉ số đặc trưng bởi thành phần và cấu hình không gian. “Những chỉ số này có thể 

giúp chúng tôi nắm bắt các xu hướng thay đổi của hiện trạng lớp phủ/sử dụng đất ở các 

khu vực đang trải qua sự đô thị hóa mạnh: mất diện tích, cũng như sự phân mảnh cảnh 

quan”, nhóm nghiên cứu cho biết trong bài báo. 
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Từ đó, để đánh giá được các nguy cơ tác động của đô thị hóa với các giá trị của di sản, 

nhóm đã xây dựng và phân loại các chỉ số về rủi ro theo ba nhóm chỉ số chính: nguy 

cơ từ tự nhiên, tính dễ tổn thương xã hội và độ nhạy của các số liệu mẫu dạng cảnh 

quan. “Sau khi đã nhận diện được các nguy cơ, chung tôi xác định khả năng xảy ra 

từng rủi ro và thiệt hại tiềm ẩn bằng mô hình phân tích thứ bậc (AHP) - mô hình được 

dùng để xác định trọng số và thứ bậc của các yếu tố tác động đến quần thể di tích. Các 

số liệu sau đó sẽ được xếp hạng theo mức độ tác động: rất thấp, thấp, trung bình, cao 

và rất cao”, nhóm nghiên cứu cho biết. 

 

Bản đồ nguy cơ đối với giá trị nổi bật toàn cầu (OUV) của quần thể di tích cố đô Huế 

theo phân bố không gian. Từ trái qua là năm 1995, 2005 và 2016. 

Và kết quả cho ta thấy điều gì? Đó là quá trình đô thị hóa ở khu vực quần thể di tích 

Cố đô Huế diễn ra rất nhanh chóng từ 2000-2016, với sự gia tăng đất đô thị trong năm 

2005 là 295,04 ha, trong năm 2011 là 490,96 ha, trong năm 2016 là 592,83 ha do hai 

huyện (Hương Trà và Hương Thủy) được nâng cấp thành các quận nội thành năm 

2010 và 2011, dẫn đến sự mở rộng đất đô thị các khu vực trong khu vực nghiên cứu. 

Trong khi đó, diện tích đất nông nghiệp và diện tích đất rừng từ năm 1995 đến năm 

2016 giảm xuống. “Kết quả này đã dẫn đến sự thay đổi lớn trong mô hình đô thị ở 

quần thể di tích cố đô Huế cũng như gây ra nguy cơ đối với khu vực này. Theo đó, các 

khu vực có nguy cơ cao nhất nằm dọc theo sông Hương, nơi có mật độ di tích rất cao 

như Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, cụm di tích Hổ Quyền - Voi Ré, đàn Nam Giao, 

lăng Tự Đức”, PGS.TS Bùi Quang Thành cho biết. 

Gắn bảo vệ di sản với cảnh quan 

Điểm đặc biệt của nghiên cứu nằm ở chỗ, đây là nghiên cứu đi tiên phong trong việc 

kết hợp nhất quán các đặc điểm vật lý, các chỉ số không gian và các yếu tố xã hội, 

“vượt ra ngoài các đánh giá định tính theo phương pháp dựa trên kinh nghiệm để thu 

được các đánh giá định lượng về rủi ro đối với các khu vực xung quanh của di sản văn 

hóa, chứ không chỉ là từng cấu trúc xây dựng riêng lẻ và địa điểm trực tiếp của di sản”, 

nhóm nghiên cứu nhấn mạnh trong bài báo. Phương pháp nghiên cứu định lượng này 

cũng có thể được áp dụng cho các di tích khác ở cả Việt Nam và thế giới. 
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Toàn cảnh công trình sai phép, xâm hại vùng lõi Danh thắng Tràng An. Ảnh: Nguyễn 

Chung- daidoanket.vn 

Vậy khi đã có bản đồ nguy cơ này, nó có thể giúp ích gì cho việc bảo tồn di sản? 

PGS.TS Bùi Quang Thành cho biết, “Khi đã lượng hóa được nguy cơ, chúng ta đã thấy 

được những vùng xung quanh Kinh thành Huế chịu tác động rất cao vì đây là nơi 

người dân xây dựng nhiều. Do vậy, các kết quả này có thể hỗ trợ để các nhà quản lý 

đưa ra quyết định, ví dụ như Ban Quản lý các di sản Huế có thể sử dụng phương pháp 

này để có kiến nghị trong việc hạn chế đô thị hóa, hạn chế các hoạt động kinh tế xã hội 

ở vùng này, hoặc di dời người từ vùng này sang vùng khác”. 

Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất, “cần xem xét điều chỉnh lại các đánh giá rủi ro hiện có 

với quần thể di tích cố đô Huế, cũng như đường ranh giới vùng đệm và vùng bảo vệ 

của cảnh quan văn hoá để có thể bảo tồn hệ sinh thái lịch sử và cảnh quan văn hóa tại 

nhiều lăng tẩm của triều Nguyễn một cách tốt hơn”. Họ cho rằng, đường biên hiện nay 

của Kinh thành Huế chưa phản ánh được hết tầm quan trọng của cảnh quan văn hóa 

nơi đây do quần thế di tích này không chỉ có kiến trúc đặc biệt mà còn bao hàm cả các 

yếu tố tự nhiên. Do nhận thấy “‘vùng đệm’ cũng quá nhỏ để có thể bảo vệ được sự 

toàn vẹn của di tích”, nhóm nghiên cứu đề xuất, cần mở rộng diện tích khu vực để bảo 

tồn các yếu tố phong thủy gắn liền với các di sản văn hóa này như núi và cảnh quan 

thiên nhiên nguyên sinh (rừng, suối, ruộng). Việc mở rộng các không gian bảo vệ xung 

quanh mỗi khu vực di tích cũng phải tạo ra được sự kết nối có tính hệ thống giữa các 

di tích và sông Hương để tạo ra một sự liên kết thống nhất cho toàn bộ khu di tích”, 

nhóm nghiên cứu nhấn mạnh. 

Hiện nay, quẩn thể di tích cố đô Huế đang phải đối mặt với nhiều vấn đề gây ảnh 

hướng tiêu cực đến các khu vực di sản, ví dụ như mở rộng đường, phát triển hạ tầng 

phục vụ du lịch quá mức, chủ yếu là xây dựng mới các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, 

nhà hàng, sân golf,…ở khu vực ngoại thành và phát triển các dịch vụ du lịch dọc theo 

bờ sông Hương. Những điều này dường như mâu thuẫn với điều chỉnh Quy hoạch tổng 

thể thành phố Huế, trong đó phía Tây Nam của Cố đô Huế được xác định là một khu 

bảo tồn ở trạng thái bán nông thôn. “Cần phải có khung chính sách để bảo tồn vùng lõi 

của di tích và sử dụng quần thể di tích Huế một cách bền vững”, nhóm kết luân. 
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Kiện toàn nhân sự Hội đồng Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc 

 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt làm Chủ tịch Hội đồng Viện KH&CN Việt 

Nam - Hàn Quốc. 

(NASATI) Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 618/QĐ-TTg ngày 28/4/2021 

về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn 

Quốc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).  

Theo Quyết định này, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt làm Chủ tịch Hội 

đồng và Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy làm Phó Chủ tịch Hội đồng. 

Các Ủy viên Hội đồng gồm có: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn 

Trung; Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải; Phó Tổng giám đốc Tập đoàn 

Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Nguyễn Đình Chiến; Chủ tịch kiêm Giám đốc 

Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Đỗ Tuấn Đạt; GS.TS. 

Nguyễn Hữu Đức; GS.TS. Nguyễn Quang Liêm; GS.TS. Lê Huy Hàm; GS.TS. 

Trương Nam Hải; Viện trưởng Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc và Trưởng ban 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc được thành lập theo Nghị 

định 50/2015/NĐ-CP ngày 18/5/2015. Theo đó, Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc 

là tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ KH&CN. Viện thực hiện nhiệm vụ phát triển công 

nghệ nguồn, nghiên cứu nâng cấp các công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp chiến 

lược, then chốt; phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực; phát triển công 

nghệ tích hợp để thay thế công nghệ nhập khẩu và các nhiệm vụ khác được quy định 

tại Điều lệ tổ chức và hoạt động. 

Cơ cấu tổ chức của Viện gồm Hội đồng viện, Viện trưởng và các Phó Viện trưởng, 

Hội đồng khoa học, các đơn vị nghiên cứu và phát triển và các đơn vị khác. Hội đồng 

Viện là cơ quan có thẩm quyền quyết định chiến lược phát triển, định hướng nghiên 

cứu; cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc; nhân sự Viện trưởng và tổ chức giám sát 

các hoạt động của Viện. 
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5 nhà khoa học Việt lọt top 100 châu Á 

 

5 nhà khoa học Việt được vinhh danh trong danh sách 100 nhà khoa học châu Á. Ảnh: 

Asian Scientist 

(http://truyenthongkhoahoc.vn/) Các nhà khoa học trong danh sách của tạp chí 

Asian Scientist đều có thành tích trong lĩnh vực, đạt giải thưởng lớn trong nước 

hoặc quốc tế. 

Tạp chí khoa học Asian Scientist (Singapore) công bố danh sách 100 nhà khoa học có 

thành tựu nghiên cứu những vấn đề cấp bách về biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19, 

có thành tích trong phát hiện khoa học hoặc là người dẫn đầu trong lĩnh vực đó. 

5 nhà khoa học Việt Nam xuất sắc lọt vào top 100 châu Á năm nay gồm PGS.TS Trần 

Thị Thu Hà (Đại học Thái Nguyên), PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan (Đại học Y 

Dược TP HCM), PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương), 

PGS.TS Phạm Tiến Sơn (Đại học Đà Lạt), TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu (Đại học 

Tôn Đức Thắng). 

PGS.TS Trần Thị Thu Hà tập trung nghiên cứu về nhân giống và thâm canh cây, nhân 

giống, nuôi trồng các loại cây lâm sản ngoài gỗ và dược liệu, phát triển cây thuốc địa 

phương. Bà được trao Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam 2019. 

PGS.TS.BS Vương Thị Ngọc Lan nghiên cứu trong lĩnh vực y sinh, là một trong ba 

nhà khoa học nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 về so sánh phương pháp 

chuyển phôi tươi và đông lạnh để thụ tinh ống nghiệm (IVF). Bà có nhiều đóng góp 

cho nghiên cứu cũng như thực hiện IVF cho hàng nghìn gia đình. 

PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai người đại diện nhóm nhà khoa học nữ được trao Giải 

thưởng Kovalevskaia năm 2019 vì phân lập thành công một chủng virus SARS-CoV-2 

mới, đưa Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công virus 

này. 
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PGS. TS Phạm Tiến Sơn một trong ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 

năm 2020 nhờ công trình nghiên cứu về các tính chất tổng quát về quy hoạch nửa đại 

số trong lĩnh vực toán học. 

Trong lĩnh vực vật lý, PGS TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu là một trong ba nhà khoa 

học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 nhờ công trình nghiên cứu về quãng 

đường tự do trung bình của điện tử năng lượng thấp trong vật liệu. 

Năm 2021 là năm thứ 6 liên tiếp tạp chí Asian Scientist vinh danh các nhà nghiên cứu 

xuất sắc ở châu Á, có đóng góp trong nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, kinh tế, đến vật 

lý, y học... Việt Nam đã có 15 nhà khoa học được vinh danh trong top các nhà khoa 

học tiêu biểu của châu Á.. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Điện toán không gian: bước tiếp theo trong quá trình hội tụ liên tục của thế giới 

vật lý và kỹ thuật số 

 

Hãy tưởng tượng một người chủ nhà 80 tuổi sống một mình và sử dụng xe lăn. Tất 

cả các đồ vật trong nhà của người ấy đều được lập danh mục kỹ thuật số, tất cả các 

cảm biến và thiết bị điều khiển đồ vật đã được kết nối với nhau, và một bản đồ số đã 

được hợp nhất với bản đồ đồ vật. Khi người đó di chuyển từ phòng ngủ sang nhà 

bếp, đèn bật sáng và nhiệt độ môi trường điều chỉnh. Ghế sẽ chậm lại nếu con mèo 

băng qua trước xe lăn. Khi xe đến nhà bếp, bàn di chuyển để cải thiện khả năng 

tiếp cận tủ lạnh và bếp nấu, sau đó xe di chuyển trở lại khi khi người đó sẵn sàng 

ăn. Sau đó, nếu người đó bắt đầu ngả người để đi ngủ, đồ đạc sẽ thay đổi để bảo vệ 

và một cảnh báo sẽ được gửi đến con cháu người đó và trạm giám sát địa phương. 

Có được những tiện nghi trên là nhờ “Điện toán không gian”, là bước tiếp theo trong 

quá trình hội tụ liên tục của thế giới vật lý và kỹ thuật số. Nó làm được mọi thứ mà các 

ứng dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường đã làm: số hóa các đối tượng kết nối qua 

đám mây; cho phép cảm biến và động cơ phản ứng với nhau. Sau đó, nó kết hợp 

những khả năng này với ánh xạ không gian có độ trung thực cao để cho phép một 

“điều phối viên” máy tính theo dõi và kiểm soát các chuyển động và tương tác của các 

đối tượng khi một người điều hướng qua thế giới kỹ thuật số hoặc vật lý. Điện toán 

không gian sẽ sớm đưa các tương tác giữa người-máy và máy-máy lên mức hiệu quả 

mới trong nhiều tầng lớp xã hội, trong đó có ngành công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, 

giao thông vận tải và gia đình. Các công ty lớn, bao gồm Microsoft và Amazon, đang 

đầu tư rất nhiều vào công nghệ này. 

Cũng giống như thực tế ảo và thực tế tăng cường, điện toán không gian được xây dựng 

dựa trên khái niệm công nghệ “bản sao số” (digital twin) gần giống thiết kế có sự hỗ 

trợ của máy tính (CAD). Trong CAD, các kỹ sư tạo ra một bản kỹ thuật số của một đối 

tượng. Bản sao số này có thể được sử dụng đa dạng để in 3-D đối tượng, thiết kế các 

phiên bản mới của nó, cung cấp đào tạo ảo về nó hoặc kết hợp nó với các đối tượng kỹ 

thuật số khác để tạo ra thế giới ảo. Điện toán không gian làm cho các bản sao số không 

chỉ của các vật thể mà còn của con người và vị trí - sử dụng GPS, lidar (một phương 

pháp khảo sát đo khoảng cách tới mục tiêu bằng cách chiếu sáng mục tiêu đó bằng một 

tia laze xung quanh và đo các xung phản xạ bằng một cảm biến. Sự khác biệt về thời 

gian và bước sóng laser sau đó có thể được sử dụng để tạo mô hình số 3 chiều của đối 

tượng.), video và các công nghệ định vị địa lý khác để tạo bản đồ kỹ thuật số của một 
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căn phòng, một tòa nhà hoặc một thành phố. Các thuật toán phần mềm tích hợp bản đồ 

kỹ thuật số này với dữ liệu cảm biến và biểu diễn kỹ thuật số của các đối tượng và con 

người để tạo ra một thế giới kỹ thuật số có thể được quan sát, định lượng và thao tác 

và cũng có thể thao túng thế giới thực. 

Trong lĩnh vực y tế, hãy xem xét viễn cảnh tương lai này: Một đội cứu hộ được cử đến 

một căn hộ trong thành phố để xử lý một bệnh nhân có thể cần phẫu thuật khẩn cấp. 

Khi hệ thống gửi hồ sơ y tế của bệnh nhân và cập nhật theo thời gian thực đến thiết bị 

di động của kỹ thuật viên và đến phòng cấp cứu, nó cũng xác định tuyến đường lái xe 

nhanh nhất để đến được với người đó. Đèn đỏ ngăn dòng xe cộ qua lại và khi xe cứu 

thương chạy tới, cửa vào của tòa nhà mở ra, thang máy đã vào vị trí, các nhân viên y tế 

nhanh chóng mang theo cáng của họ. Họ đến phòng phẫu thuật thông qua con đường 

nhanh nhất, một nhóm phẫu thuật sử dụng điện toán không gian và thực tế tăng cường 

để vạch ra hoạt động của toàn bộ phòng phẫu thuật hoặc lập kế hoạch cho đường phẫu 

thuật qua cơ thể của bệnh nhân này. 

Ngành công nghiệp đã chấp nhận sự tích hợp của các cảm biến chuyên dụng, bản sao 

số và internet vạn vật để tối ưu hóa năng suất và có thể sẽ sớm áp dụng điện toán 

không gian. Công nghệ này có thể bổ sung tính năng theo dõi dựa trên vị trí cho một 

phần thiết bị hoặc toàn bộ nhà máy. Bằng cách đeo tai nghe thực tế tăng cường hoặc 

xem hình ảnh ba chiều được chiếu không chỉ hiển thị hướng dẫn sửa chữa mà còn hiển 

thị bản đồ không gian của các thành phần máy, công nhân có thể được hướng dẫn 

xung quanh máy để sửa chữa nó hiệu quả nhất có thể, giảm thời gian và chi phí. Hoặc 

nếu một kỹ thuật viên đang tương tác với phiên bản thực tế ảo của một trang web từ xa 

để chỉ đạo một số rô bốt khi họ xây dựng nhà máy, các thuật toán tính toán không gian 

có thể giúp tối ưu hóa sự an toàn, hiệu quả và chất lượng của công việc bằng cách cải 

thiện, chẳng hạn như sự phối hợp của rô bốt và lựa chọn các nhiệm vụ được giao cho 

chúng. Trong một kịch bản phổ biến hơn, các công ty bán lẻ và thức ăn nhanh có thể 

kết hợp điện toán không gian với các kỹ thuật công nghiệp tiêu chuẩn (chẳng hạn như 

phân tích chuyển động - thời gian) để nâng cao quy trình làm việc hiệu quả. 

P.A.T (NASATI), theo Top 10 Emerging Technologies of 2020, WEF 

, 
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Sàn gỗ cung cấp năng lượng điện cho thiết bị điện tử 

 

Các nhà khoa học bao gồm Jianguo Sun,  Huizhang Guo và các đồng nghiệp tại  Viện 

Công nghệ Liên bang (ETH Zürich) kết hợp với Viện Nghiên cứu EMPA của Thụy Sĩ 

đã thành công trong việc tận dụng nguồn năng lượng từ các bước chân trên sàn nhà gỗ 

để cung cấp điện cho một số thiết bị điện tử trong phòng.          

Hiện nay, các tòa nhà tiêu thụ khoảng 40% năng lượng trên toàn thế giới, do đó sử dụng 

hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà có thể đóng vai trò quyết định cho các mục tiêu về 

năng lượng và khí hậu trong tương lai. 

Việc sử dụng ánh sáng mặt trời để sản xuất điện cho các tòa nhà hiện nay đang rất phổ 

biến. Tuy nhiên, nó không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của các tòa nhà, mà năng lượng thu 

được còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, vị trí lắp đặt thiết bị,….  Do đó, các nhà khoa 

học đang tìm cách tiếp cận mới để có thể sản xuất điện từ các nguồn tái tạo mà không bị 

hạn chế về thời tiết như gỗ, bê tông hoặc kính. 

Gỗ là vật liệu xây dựng được sử dụng phổ biến bởi tính thẩm mỹ và sẵn có trong tự nhiên. 

Thành tế bào gỗ chủ yếu được cấu tạo từ cellulose, hemicelluloses và lignin. Trong đó 

cellulose bao gồm các miền vô định hình và miền kết tinh. Khi có tác động của ngoại lực, 

tinh thể cellulose dịch chuyển để đáp ứng lại ứng sức căng cơ học, sẽ tạo ra các điện tích. 

Tuy nhiên, do áp điện thấp và khả năng đàn hồi kém của gỗ nên lượng điện thu được rất 

nhỏ. 

Trong quá trình nghiên cứu các loại gỗ làm sàn, nhóm nghiên cứu của Jianguo Sun đã phát 

hiện ra rằng việc bôi nấm thối trắng Ganoderma applanatum (Empa 646) để loại bỏ một 

phần lignin và hemixenlulo lên các mảnh gỗ balsa trong vài tuần sẽ tạo ra sự biến đổi sinh 

học của gỗ, khiến khả năng chịu nén được nâng cao. Gỗ xốp hơn, khi bước lên sẽ làm cho 

bề mặt gỗ bị lõm xuống và sau khi áp lực bị loại bỏ thì bề gỗ trở lại hình dạng ban đầu. 

Để kiểm tra ý tưởng của mình, nhóm nghiên cứu đã xử lý nấm mốc trên một tấm ván gỗ, 

sau đó đặt nó trên sàn để mọi người có thể đi lại trên đó. Họ sử dụng thiết bị áp điện để thu 

năng lượng của tấm gỗ, thông qua dây dẫn truyền tới đèn LED. Kết quả cho thấy, mỗi lần 

có ai đó bước lên tấm gỗ thì đèn sáng. 

Bằng cách tận dụng quá trình phân hủy nấm hoàn toàn tự nhiên mà không cần sử dụng hóa 

chất, các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc tạo sự dịch chuyển của các tinh thể 

cellulose dù dưới tải trọng nhỏ. Họ cũng đã chế tạo một bộ chuyển đổi năng lượng từ gỗ 
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với áp điện tăng lên 55 lần. Một khối gỗ lập phương có kích thước (15 mm x 15 mm x 13,2 

mm) có thể tạo ra điện áp tối đa 0,87 V và dòng điện 13,3 nA dưới ứng suất 45 kPa. 

Theo nhóm nghiên cứu, tuy lượng điện được tạo ra còn thấp nhưng khi áp dụng cho tất cả 

các sàn trong nhà thì công suất sẽ được tăng lên đáng kể, có thể cung cấp năng lượng cho 

một số thiết bị điện nhất định. 

Nghiên cứu này góp phần cho chúng ta hiểu rõ thêm về điện áp của gỗ, nó có thể trở thành 

nguồn cung cấp năng lượng hữu ích cho các công trình bền vững trong tương lai . 

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Science Advances. 

Diệu Huyền (CESTI) – Theo  https://techxplore.com/news/2021-03-softened-wood-

electricity-homes.html  
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Tế bào miễn dịch góp phần vào quá trình thải ghép 

 

Các nhà nghiên cứu của Trường Y Đại học Pittsburgh tiết lộ các tế bào nhớ 

(memory T cells) không tuần hoàn, có chức năng chính là cung cấp bảo vệ cục bộ 

chống lại sự tái nhiễm trùng, góp phần vào việc thải ghép mãn tính. Nghiên cứu 

được công bố trên tạp chí Science Immunology. 

Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng "tế bào nhớ cư trú ở mô" này có hại trong trường hợp 

các kháng nguyên mà tế bào nhận biết được tồn tại trong cơ thể một thời gian dài, 

chẳng hạn như trong trường hợp cấy ghép nội tạng hoặc mô. Phát hiện này là bước 

quan trọng trong việc cải thiện liệu pháp giúp ngăn ngừa đào thải nội tạng ở những 

người được cấy ghép. 

Tác giả nghiên cứu, Martin Oberbarnscheidt, cho biết: “Tế bào nhớ (memory T cells) 

cư trú ở mô có chức năng giám sát. Nếu những tế bào này gặp phải cùng một mầm 

bệnh nhiều lần, chúng có thể giúp nhanh chóng loại bỏ nó, việc nghiên cứu những tế 

bào này trong quá trình cấy ghép giúp chúng ta biết được điều gì sẽ xảy ra khi kháng 

nguyên vẫn tồn tại - là cơ quan cấy ghép mới là mô lớn, không giống như nhiễm trùng, 

sẽ tồn tại trong cơ thể một thời gian dài”. 

Các nhà miễn dịch học và bác sĩ phẫu thuật cấy ghép từ lâu đã biết rằng tế bào nhớ 

(memory T cells) - một tập hợp con của các tế bào miễn dịch trung tâm cho sự phát 

triển của miễn dịch có được - đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải cấp tính cơ 

quan được cấy ghép. Nhưng cho đến nay, vai trò của tế bào nhớ thường trú trong việc 

thải ghép vẫn bị bỏ qua. 

Tác giả chính Khodor Abou-Daya, biết: “Tế bào nhớ cư trú biến việc bảo vệ chống lại 

nhiễm trùng thành vấn đề trong bối cảnh cấy ghép khi tế bào nhớ hiện diện ở giai 

đoạn mãn tính của quá trình đào thải ghép thận, nhưng không ai biết liệu các tế bào 

này có hoạt động hay không”. 

Sử dụng mô hình ghép thận trên chuột, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, theo thời 

gian, tế bào nhớ đã được kích hoạt xâm nhập vào hình thái cơ quan được cấy ghép vào 

tế bào nhớ cư trú. Phẫu thuật kết nối lưu thông máu của hai con chuột, cả hai đều được 

ghép thận giống hệt nhau, tế bào nhớ được hình thành trong cơ quan được cấy ghép sẽ 

không di chuyển từ chuột này sang chuột khác. Tương tự, nếu một quả thận được cấy 

ghép sau đó được lấy ra và cấy ghép lại lần nữa cho một con chuột khác, tế bào nhớ cư 



14 

 

trú vẫn ở trong quả thận được cấy ghép và không phát tán ra bất kỳ nơi nào khác trong 

cơ thể người nhận, do đó các tế bào này sẽ nằm trong mô vĩnh viễn. Điều đáng chú ý 

là, mặc dù có sự hiện diện của kháng nguyên phổ biến, tế bào nhớ cư trú trong mô này 

không trở nên "cạn kiệt", như thường xảy ra với tế bào nhớ này trong các bệnh nhiễm 

trùng mãn tính và trong khối u. Thay vào đó, tế bào vẫn hoạt động, tăng sinh và tạo ra 

các tín hiệu duy trì phản ứng miễn dịch kéo dài. 

Abou-Daya cho biết: Có một giả định rằng tế bào nhớ trong các cơ quan hoặc mô được 

cấy ghép đã suy yếu và rối loạn chức năng và có thể không góp phần đáng kể vào việc 

đào thải mô. Nghiên cứu cho thấy, tế bào nhớ thường trú trong mô có chức năng và 

khả năng phá hủy. Việc nhắm mục tiêu cụ thể vào các tế bào này có thể cải thiện kết 

quả cấy ghép lâm sàng trong khi duy trì khả năng chống lại nhiễm trùng của hệ thống 

miễn dịch, giảm tác dụng phụ của các liệu pháp ức chế miễn dịch toàn thân hiện tại. 

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-03-immune-cells-

contribute-transplant.html, 
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Liệu pháp gen ‘khắc phục’ các vấn đề đột biến trong bệnh xơ nang 

 

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

một loại liệu pháp gen có thể được sử dụng để giúp những người bị xơ nang. Trong 

bài báo đăng trên tạp chí Nature Nanotechnology, nhóm nghiên cứu đã mô tả cách 

họ phát triển được một cấp độ mới của các vectơ gen không vi rút (non-viral gene 

vectors) có thể được sử dụng để giảm các triệu chứng của bệnh xơ nang. 

Xơ nang là một rối loạn di truyền ảnh hưởng đến các tuyến ngoại tiết. Những bệnh 

nhân mắc bệnh này tiết ra chất nhầy đặc bất thường ở các bộ phận khác nhau của cơ 

thể, dẫn đến tắc nghẽn trong tuyến tụy, ruột và phế quản khá thường xuyên dẫn đến 

nhiễm trùng. Vì các triệu chứng của nó xuất hiện sớm trong cuộc sống nên tình trạng 

này thường được gọi là bệnh trẻ em. Hiện tại, vẫn chưa có cách chữa trị dứt điểm căn 

bệnh này và những bệnh nhân mắc phải căn bệnh này có tuổi thọ ngắn hơn đáng kể do 

hình thành chất nhầy đường hô hấp theo thời gian. 

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng xơ nang (CF) là do đột biến trong gen chất điều 

hòa protein dẫn truyền màng xơ nang (CFTR), gây ra các vấn đề ảnh hưởng đến các 

kênh clorua. Trong nỗ lực mới này, các nhà nghiên cứu đã phát triển được một vector 

gen không vi rút mà họ sử dụng để chèn các bản sao CFTR khỏe mạnh vào ADN của 

tế bào biểu mô (nơi sản xuất chất nhầy), để giúp khôi phục chức năng của các kênh 

clorua bị lỗi. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu của họ bằng cách sử dụng 

các nhân tố chuyển vị (transposase) thông qua một ARN thông tin được sản xuất tổng 

hợp, được chuyển giao thử nghiệm trên chuột bằng ống xông. 

Theo các nhà nghiên cứu, việc thử nghiệm trên chuột đã cho thấy biểu hiện của protein 

CFTR tăng lên trong các tế bào hô hấp và tồn tại lâu dài. Kết quả chung là đã cải thiện 

chức năng kênh clorua và giảm sản xuất chất nhầy tích tụ dày do đó có thể giúp làm 

giảm nguy cơ nhiễm trùng và kéo dài tuổi thọ. 

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng công việc của họ đủ điều kiện để bắt đầu tiến hành các 

thử nghiệm lâm sàng để xem xét liệu phương pháp này có hoạt động tốt ở bệnh nhân 

hay không. Họ cũng lưu ý rằng cách tiếp cận của họ rất có thể được sử dụng để giúp 

điều trị các bệnh phổi hiếm gặp khác. 

Nhóm nghiên cứu đã được trao Giải thưởng Adolf Windorfer năm 2021 cho công trình 

nghiên cứu này, ngoài việc được ghi nhận thành tích xuất sắc trong nghiên cứu liên 

quan đến bệnh xơ nang, họ còn giành được 5.000 euro tiền thưởng. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-03-gene-therapy-

mutation-problems-cystic.html,  
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Các nhà khoa học thần kinh xác định các mô-típ mạch não hỗ trợ trí nhớ ngắn 

hạn 

 

Con người có khả năng lưu trữ thông tin quan trọng trong tâm trí của họ trong một 

khoảng thời gian ngắn bẩm sinh - được gọi là trí nhớ ngắn hạn. Trong vài thập kỷ 

qua, nhiều nhà khoa học thần kinh đã cố gắng tìm hiểu cách thức các mạch thần 

kinh lưu trữ ký ức ngắn hạn như thế nào. Điều này có thể dẫn đến các phương 

pháp hỗ trợ những người bị suy giảm trí nhớ và giúp đưa ra các can thiệp tăng 

cường trí nhớ. 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford, Cơ sở nghiên cứu Janelia, Viện Y học 

Howard Hughes gần đây đã xác định các mô-típ mạch thần kinh liên quan đến cách 

con người lưu trữ ký ức ngắn hạn. Phát hiện của họ, được công bố trên tạp chí Nature 

Neuroscience gần đây, cho thấy rằng các mạch thần kinh liên quan đến bộ nhớ chứa 

các mô-đun được kết nối thường xuyên để duy trì hoạt động có chọn lọc và liên tục 

một cách độc lập. 

Trên Medical Xpress, Kayvon Daie, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: “Trí nhớ 

ngắn hạn chỉ đạt khoảng 10 giây hoặc lâu hơn, khi bạn cần nhớ một số điện thoại nào 

đó trong khi tìm bút để viết lại số đó. Tuy nhiên, các tế bào thần kinh riêng lẻ rất hay 

quên, vì chúng chỉ có thể nhớ thông tin đầu vào của mình trong khoảng 10 mili giây. 

Giả thuyết được đưa ra rằng nếu hai tế bào thần kinh hay quên được kết nối với nhau, 

chúng có thể liên tục nhắc nhở nhau về những gì cần phải nhớ để mạch có thể lập tức 

lưu giữ thông tin trong nhiều giây”. 

Mục tiêu chính của nghiên cứu, do Daie và các đồng nghiệp Karel Svoboda và Shaul 

Druckmann thực hiện, là tìm hiểu cách các tế bào thần kinh mã hóa ký ức ngắn hạn. Ví 

dụ, họ muốn xác định xem liệu hai tế bào thần kinh kết nối với nhau có trao đổi thông 

tin mà con người đang cố gắng ghi nhớ, cho phép một mạch thần kinh lưu trữ thông tin 

này trong vài giây hay không. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm ý tưởng này bằng 

cách đo lường sự tương tác giữa các tế bào thần kinh khác nhau. 

Mặc dù ý tưởng cho rằng các tế bào thần kinh lưu trữ ký ức có kết nối nhau đã có từ 

lâu, nhưng việc xem xét nó bằng thực nghiệm lại khá khó khăn. Để kiểm tra nó, trước 

tiên các nhà nghiên cứu cần xác định được các tế bào thần kinh lưu trữ ký ức và sau đó 
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đo lường khả năng kết nối của chúng. Để làm được điều này, Daie và các đồng nghiệp 

đã sử dụng các phương pháp mới được phát triển gần đây, cho phép các nhà khoa học 

ghi lại và điều khiển hoạt động của tế bào thần kinh với độ chính xác cao bằng cách sử 

dụng ánh sáng. 

Daie nói: “Sử dụng một loạt các kỹ thuật mới phát triển gần đây, chúng tôi có thể kích 

hoạt các tế bào thần kinh cụ thể và sau đó quan sát cách các tế bào thần kinh đó ảnh 

hưởng đến phần còn lại của mạch. Dự đoán của chúng tôi là: khi chúng ta kích thích 

một tế bào thần kinh trí nhớ, chúng ta sẽ thấy có sự hoạt động gia tăng ở các tế bào 

thần kinh trí nhớ lân cận”. 

Các quan sát thực nghiệm do Daie và các đồng nghiệp của ông thu thập phù hợp với 

dự đoán của họ. Ngoài việc xác nhận rằng các tế bào thần kinh trí nhớ được kết nối với 

nhau, phát hiện của họ cho thấy rằng chúng được tổ chức thành từng cụm. 

Druckmann cho biết: “Chúng tôi phát hiện ra rằng các tế bào thần kinh có xu hướng 

được kết nối thành từng cụm. Điều này có nghĩa là mỗi mạch bao gồm nhiều cụm hoặc 

mô-đun độc lập, mỗi cụm có thể lưu trữ ký ức ngắn hạn một cách độc lập. Chúng tôi 

giả thuyết rằng cấu trúc mạch như vậy có thể hữu ích để giúp cho bộ nhớ lưu trữ đáng 

tin cậy hơn”. 

Trong các thí nghiệm của họ, Daie và các đồng nghiệp của ông chỉ kích hoạt các nhóm 

gồm 8 tế bào thần kinh trong một mạch bao gồm 100.000 tế bào thần kinh. Tuy nhiên, 

các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc kích hoạt các nhóm tế bào thần kinh này vẫn 

dẫn đến gây ra những thay đổi trong hành vi của động vật. 

“Về cơ bản, chúng tôi có thể sửa đổi trí nhớ ngắn hạn của chuột bằng cách kích hoạt 

một phần nhỏ tế bào thần kinh của chuột. Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng có một 

mối quan hệ phản trực giác (counterintuitive) giữa hoạt động của các tế bào thần kinh 

bị kích thích và hành vi”, Daie nói. 

Nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc, có giá trị mới về vai trò của các mô-típ mạch 

thần kinh trong quá trình ghi nhớ ngắn hạn. Trong các nghiên cứu tương lai của họ, 

Daie và các đồng nghiệp của ông muốn xác định những cách dự đoán những ký ức sẽ 

bị thay đổi như thế nào khi các tế bào thần kinh cụ thể được kích hoạt. Ngoài ra, họ có 

kế hoạch khám phá những cách sửa đổi các ký ức phức tạp và các vấn đề khác phức 

tạp hơn. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-03-neuroscientists-brain-

circuit-motifs-short-term.html, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm tất cho người bị bệnh suy tĩnh mạch 

 

Bệnh suy tĩnh mạch mãn tính là một bệnh rất phổ biến trên thế giới. Tại Mỹ hơn 80 

triệu người mắc bệnh liên quan đến tĩnh mạch và hơn 60% người mắc bệnh này ở tuổi 

trưởng thành. Ở các nước châu Á tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh suy tĩnh mạch cũng đã 

tăng lên do sự phát triển của nền kinh tế và thay đổi nếp sống. Ở Nhật Bản tỷ lệ mắc 

bệnh hơn 40%, thấp hơn so với Mỹ và châu Âu nhưng cao hơn so với châu Phi. 

Có nhiều phương pháp điều trị bệnh hiệu quả, trong các phương pháp điều trị bệnh 

nhân, người ta thường được kết hợp với việc đeo tất nén đàn hồi y tế (tất nén). Tất nén 

là phương pháp chủ lực để giúp máu tĩnh mạch lưu thông. Áp lực nén của tất có thể 

làm giảm sưng nhanh chóng và làm giảm các triệu chứng bệnh, hỗ trợ các biện pháp 

điều trị nội khoa và phòng ngừa tái phát. Những bệnh nhân bị phù nề, suy tĩnh mạch 

giảm albumine máu cũng có thể được cải thiện từ việc sử dụng tất nén, do tác dụng 

nén của tất có thể làm giảm sưng. 

Hiện tại, các sản phẩm dệt may phục vụ hỗ trợ điều trị bệnh nói chung và bệnh suy 

tính mạch nói riêng hầu như chưa được nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam. Các sản 

phẩm này chủ yếu được sản xuất tại nước ngoài và nhập khẩu về Việt nam. Nhằm hỗ 

trợ cho các doanh nghiệp dệt may trong nước từ việc nghiên cứu thiết kế mặt hàng, 

quy trình công nghệ sản xuất tất nén dành cho người bị bệnh suy tĩnh mạch, từ năm 

2017 đến 2019, nhóm nghiên cứu tại Công ty Cổ phần - Viện Nghiên Cứu dệt may 

do ThS. Trần Duy Lạc làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu công nghệ 

sản xuất sản phẩm tất cho người bị bệnh suy tĩnh mạch” trên dây chuyền thiết bị sẵn 

có của Việt Nam nhằm đa dạng hóa sản phẩm dệt may trong nước đồng thời giúp cho 

các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tăng sức cạnh tranh. 

Một số kết quả của đề tài: 

- Lựa chọn được nguyên liệu, kiểu dệt phù hợp để sản xuất tất nén. 

- Thử nghiệm mẫu nhỏ trong phòng thí nghiệm, xây dựng quy trình công nghệ tẩy 

nhuộm hoàn tất sợi từ nguyên liệu polyamit và bông, hiệu chỉnh thông số công nghệ 

cho phù hợp với các điều kiện hiện có tại các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam. 
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- Xây dựng được quy trình công nghệ dệt và hoàn tất tất nén. 

- Lựa chọn mặt hàng, thiết kế và triển khai dệt vải dệt kim phù hợp tại Công ty Cổ 

phần Xương Rồng Xanh, các chỉ tiêu cơ lý hóa đạt yêu cầu đặt ra của đề tài. 

- Triển khai tẩy tất nén cho bệnh suy tính mạch tại Công ty Cổ phần Xương Rồng 

Xanh (sản xuất dệt, nhuộm và hoàn tất 2.010 đôi tất. 

Kết quả của đề tài cho thấy sản phẩm tất nén cho bệnh suy tĩnh mạch đã được nhiều 

người biết đến và sử dụng. Nếu hoàn thiện được công nghệ sản xuất tất nén này sẽ có 

cơ hội cạnh tranh được các sản phẩm tất nén mà Việt nam đang phải nhập khẩu 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16220/2019) tại Cục Thông tin 

Khoa học và Công nghệ quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 
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Khảo sát tác dụng hỗ trợ điều trị sỏi tiết niệu của cao chiết từ quả chuối hột 

 

Là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Thành phố, do Trung tâm 

Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ chủ trì thực hiện, ThS. Lý Hải Triều làm 

chủ nhiệm, thuộc chương trình Vườn ươm Sáng tạo KH&CN Trẻ, được nghiệm thu 

năm 2020. 

Sỏi tiết niệu là bệnh lý thường gặp trên lâm sàng, xuất hiện ngày càng phổ biến, ở mọi 

lứa tuổi và giới tính nhưng thường gặp ở người trưởng thành. Việt Nam là quốc gia 

nằm trong khu vực vành đai sỏi (những vùng có tỷ lệ mắc bệnh sỏi tiết niệu cao) của 

thế giới. Theo thống kê của một số bệnh viện lớn cho thấy bệnh nhân điều trị sỏi tiết 

niệu chiếm khoảng 40 – 60% số bệnh nhân điều trị trong khoa tiết niệu. Bệnh lý sỏi 

tiết niệu nếu phát hiện muộn và không điều trị kịp thời sẽ gây ra tắc nghẽn đường tiết 

niệu và các biến chứng như tiểu máu, ứ nước thận, thận ứ mủ, nhiễm trùng đường tiểu, 

nhiễm trùng huyết, suy thận cấp, suy thận mạn, gây ra gánh nặng cho gia đình và xã 

hội, đặc biệt khi chuyển sang giai đoạn suy thận mạn. Hầu như hiện nay chưa có thuốc 

hoá dược nào thật sự hiệu quả trong điều trị sỏi tiết niệu, đặc biệt là khả năng dự 

phòng tái phát sỏi. 

Một trong những phương pháp dự phòng là sử dụng các loại dược thảo có tác dụng bài 

sỏi bởi phương pháp này an toàn, ít hoặc không tác dụng phụ, tác dụng lâu dài, tận 

dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có và dễ dàng được chấp nhận ở nhiều quốc gia, đặc 

biệt là các quốc gia đang phát triển. Một số vị thuốc được dân gian sử dụng cũng như 

các nghiên cứu hiện đại chứng minh có tác dụng trên bệnh lý sỏi tiết niệu. Một số thực 

phẩm chức năng từ dược thảo hỗ trợ điều trị sỏi tiết niệu trên thị trường đã cho thấy sử 

dụng dược thảo trong dự phòng và điều trị sỏi tiết niệu là xu hướng hiện nay. 

Chuối hột hay còn gọi là chuối hạt, chuối chát, có tên khoa học là Musa balbisiana 

Colla. Cây chuối hột có ở cả miền Bắc và miền Nam với đặc trưng là quả chứa nhiều 

hạt, được xem như là một vị thuốc. Các bộ phận của cây chuối hột đều được dân gian 

sử dụng trong chữa bệnh như chữa giun, sỏi đường tiết niệu, đau bụng kinh niên, kiết 

lị, sốt cao, ho ra máu, đau răng,… 

Tuy nhiên, một số tác dụng chữa bệnh của chuối hột chỉ được sử dụng trong dân gian 

thông qua kinh nghiệm và truyền miệng, chưa được chứng minh tác dụng bằng các 

thực nghiệm khoa học. Các nghiên cứu hiện đại về thành phần hóa học và tác dụng 

sinh học của chuối hột trên thế giới cũng còn khá hạn chế. Một số nghiên cứu cho thấy 
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quả chuối hột có chứa polyphenol, flavonoid, saponin, coumarin, phytosterol, 

diterpenoid, đây cũng là những thành phần chủ yếu trong chi Musa. 

 

Các nghiên cứu ban đầu tại Việt Nam trước đây cũng chứng minh quả chuối hột có tác 

dụng tan sỏi, lợi tiểu, hạ đường huyết. Hiện nay, quả chuối hột vẫn được các lương y 

sử dụng trong chữa bệnh. Tuy nhiên, trong 15 năm trở lại đây vẫn chưa có những 

nghiên cứu sâu về thành phần hoá học, tiêu chuẩn trong kiểm nghiệm nguyên liệu đầu 

vào cũng như tác dụng sinh học của quả chuối hột trong hỗ trợ điều trị bệnh. 

Với đề tài nêu trên, nhóm tác giả tiến hành xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu và cao 

chiết tiềm năng từ quả chuối hột góp phần phục vụ công tác kiểm nghiệm chất lượng 

dược liệu và nghiên cứu sâu hơn về thành phần hoá học, tác dụng sinh học cũng như 

việc sử dụng dược liệu này trong chữa bệnh. Đồng thời, tiến hành nghiên cứu có hệ 

thống tác dụng sinh học từ in vitro đến in vivo của cao chiết từ quả chuối hột như ức 

chế tinh thể calci oxalat in vitro, kháng khuẩn, kháng viêm, kháng oxy hóa in vitro, tác 

dụng lợi tiểu và trên mô hình gây sỏi thực nghiệm. 

Theo đó, đã xây dựng được quy trình chiết xuất cao chiết tiềm năng từ quả chuối hột. 

Sàng lọc in vitro cao chiết tiềm năng từ quả chuối hột cho thấy, chọn cao chiết ethanol 

45% được chiết bằng phương pháp đun hồi lưu là cao chiết tiềm năng. Nguyên liệu và 

cao chiết tiềm năng từ quả chuối hột được tiểu chuẩn hóa theo Dược điển Việt Nam V 

cho thấy đạt yêu cầu về các chỉ tiêu “mất khối lượng do làm khô”, “tro toàn phần”, 

“tro không tan trong acid”. Hàm lượng polyphenol tổng theo chuẩn acid gallic trong 

nguyên liệu là 3,92mg GAE/g d.w.., trong cao chiết là 162,64mg GAE/g d.w..; hàm 

lượng flavonoid tổng theo chuẩn quercetin trong nguyên liệu và cao chiết lần lượt là 

0,14 và 1,22mg QE/g d.w.. 

Nhóm tác giả cũng xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở nguyên liệu và cao chiết tiềm năng 

từ quả chuối hột về độ tinh khiết, định tính flavonoid bằng phản ứng hóa học và sắc ký 

lớp mỏng, định lượng polyphenol tổng và flavonoid toàn phần bằng phương pháp UV-

Vis. 

Đánh giá hoạt tính sinh học in vitro cao chiết tiềm năng và các cao chiết phân đoạn từ 

quả chuối hột theo hướng hỗ trợ phòng ngừa sỏi tiết niệu cho thấy, các cao chiết tiềm 

năng và cao chiết phân đoạn từ quả chuối hột thể hiện hoạt tính kháng sỏi (ức chế sự 

tạo mầm và kết tập tinh thể calci oxalat), kháng viêm (ức chế sự biến tính protein và 

ổn định màng tế bào hồng cầu), kháng khuẩn chống lại E. Coli, S. aureus, P. 
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aeruginosa, kháng oxy hóa (thông qua khả nắng bắt gốc tự do DPPH, ABTS và tổng 

năng lực khử). 

Đề tài cũng tiến hành khảo sát tác dụng lợi tiểu của cao chiết tiềm năng từ quả chuối 

hột trên mô hình chuột cống trắng bình thường. Kết quả cho thấy cao chiết tiềm năng 

từ quả chuối hột liều 0,8 và 1,6g/kg sau 7 ngày uống có tác dụng lợi tiểu thông qua 

làm tăng thể tích nước tiểu và nồng độ các ion điện giải (Na
+
, K

+
, Cl

-
). Cao chiết liều 

1,6g/kg thể hiện tác dụng tốt hơn cao chiết liều 0,8g/kg và tương đương với thuốc đối 

chiếu Furosemide liều 10mg/kg. 

Trên mô hình chuột cống trắng gây sỏi tiết niệu bởi ethylen glycol 0,75%, cao chiết 

tiềm năng từ quả chuối hột liều 0,8 và 1,6g/kg sau 28 ngày uống có tác dụng hỗ trợ 

điều trị sỏi tiết niệu. Trong đó, cao chiết liều 1,6g/kg có tác dụng điển hình hơn thông 

qua làm tăng thể tích nước tiểu, tăng nồng độ magie nước tiểu, giảm nồng độ calci 

nước tiểu, giảm nồng độ phospho, urea, creatinin máu và cải thiện mô bệnh học thận. 

Các kết quả của đề tài cung cấp những dữ liệu khoa học tin cậy, làm tiền đề cho việc 

định hướng nghiên cứu và phát triển quả chuối hột trong hỗ trợ điều trị bệnh. Đồng 

thời cung cấp nhiều hơn những minh chứng khoa học của việc sử dụng quả chuối hột 

trong hỗ trợ điều trị sỏi tiết niệu. Từ đó định hướng cho việc trồng, nghiên cứu phát 

triển sản phẩm, góp phần phục vụ trong công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, tạo 

công ăn việc làm cho người dân và nâng cao giá trị của cây chuối hột. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài tại Trung tâm Thông tin và 

Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI). 

Lam Vân (CESTI) 


