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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Làm chủ công nghệ sản xuất thuốc paracetamol quy mô công nghiệp 

 

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu dự án. 

(Truyenthongkhoahoc.vn) Với việc sử dụng kết hợp các tá dược dính tăng độ tan của 

Paracetamol, ứng dụng công nghệ xát hạt ướt cải tiến (MADG), nhóm nghiên cứu của 

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã sản xuất thành công viên nén paracetamol 

giải phóng nhanh ở quy mô công nghiệp (300.000 viên/lô). 

Đó là kết quả của Dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên nén 

Paracetamol 500 mg giải phóng nhanh” do Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương thực 

hiện, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp Nhà nước 

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng (KC.10/16-20). Dự án vừa được Hội đồng KH&CN nghiệm thu 

cấp Nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu chiều ngày 

15/6/2021.  

Nhiều tiềm năng phát triển Paracetamol giải phóng nhanh 

Paracetamol (PAR) là thuốc cơ bản có tác động giảm đau theo cả cơ chế ngoại vi và 

trung ương, được sử dụng trong điều trị các cơn đau từ nhẹ đến trung bình, cũng như 

trong các trường hợp cần hạ sốt. Khi sử dụng ở liều chỉ định PAR rất an toàn, đặc biệt 

là tránh được các tác dụng phụ ở đường tiêu hóa. PAR ít được dùng trong các trường 

hợp đau do viêm bởi vì hầu như không có tác dụng chống viêm.  

Theo nhóm nghiên cứu, nhu cầu sử dụng PAR trong chăm sóc sức khỏe trên thị trường 

Việt Nam rất lớn và đa dạng. Mặc dù đã có khá nhiều các sản phẩm nhóm này đang 

lưu hành trên thị trường, tuy nhiên phần lớn chúng là viên nén paracetamol qui ước 

được bào chế bằng phương pháp xát hạt ướt thông thường hoặc các sản phẩm nhập 

khẩu hay sản xuất nhượng quyền có giá cao hơn so với mặt bằng chung. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tăng tốc độ hấp thu paracetamol có thể đem lại tác 

dụng giảm đau, hạ sốt nhanh hơn do giảm được thời gian đạt được nồng độ đỉnh trong 

huyết tương. Vì vậy, các nỗ lực nhằm nghiên cứu dạng bào chế paracetamol giải 

phóng nhanh là hết sức cần thiết, đáp ứng nhu cầu thị trường.  
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Theo hướng dẫn của Hội đồng Dược điển Mỹ (USP), viên nén dùng đường uống được 

xem là hòa tan nhanh khi không dưới 85% lượng dược chất được hòa tan trong vòng 

30 phút bằng một thể tích đệm nhỏ hơn 900ml trên thiết bị cánh khuấy 50 vòng/phút 

hoặc thiết bị giỏ quay 100 vòng/phút. Hiện nay, nhiều dạng bào chế đã được nghiên 

cứu nhằm giải phóng nhanh dược chất paracetamol giúp tăng khả năng hấp thu vào cơ 

thể, từ đó đẩy nhanh thời gian tác dụng của thuốc đối với người bệnh. Một số biệt 

dược nước ngoài dành cho mục đích này đã được thương mại hóa trên thị trường Việt 

Nam như: Efferalgan 500mg của Pháp; Fizzol 500mg, Frezefev 500mg của Ấn Độ; 

Panadol viên sủi 500mg, Panadol Children Soluble 250mg của Úc... 

Tuy nhiên, bản chất về dạng bào chế của các thuốc kể trên đều là dạng viên nén hòa 

tan sủi bọt. Bởi vậy chúng có những nhược điểm như: không thuận tiện cho người sử 

dụng do cần hòa tan vào nước trước khi uống và thường có vị khó chịu, khó khăn 

trong bảo quản đặc biệt trong điều kiện khí hậu có độ ẩm cao như Việt Nam, và hầu 

hết dạng viên nén hòa tan sủi bọt rất nhạy cảm với độ ẩm. 

Trên thế giới, viên nén paracetamol giải phóng nhanh hiện đang có biệt dược Panadol 

Actifast 500 mg, sản xuất bởi GlaxoSmithKline, tuy nhiên, biệt dược này hiện vẫn 

chưa lưu hành ở thị trường Việt Nam. Trong nước, chưa thấy có nhà sản xuất Việt 

Nam nào áp dụng sản xuất viên nén PAR giải phóng nhanh và thương mại hóa, các 

dạng thuốc giải phóng nhanh của paracetamol đa phần là viên sủi hoặc gói bột sủi. 

Chính vì vậy, khả năng cạnh tranh trên thị trường của viên nén PAR giải phóng nhanh, 

với ưu thế đặc biệt về tính tiện lợi, dễ sử dụng, dễ bảo quản, thân thiện với người dùng 

của dạng viên nén so với các dạng bào chế khác, là rất có tiềm năng. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, nhóm nghiên cứu của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung 

ương đã đề xuất và được Bộ KH&CN hỗ trợ triển khai Dự án “Hoàn thiện quy trình 

công nghệ sản xuất thuốc viên nén Paracetamol 500mg giải phóng nhanh”.  

 

Sản phẩm thuốc viên nén Paracetamol 500 mg giải phóng nhanh.  

Hoàn thiện quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp 
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TS. Tạ Mạnh Hùng – Chủ nhiệm Dự án cho biết, Dự án được phát triển từ đề tài cấp 

cơ sở “Nghiên cứu bào chế viên nén Paracetamol 500mg giải phóng nhanh” do nhóm 

nghiên cứu triển khai trong giai đoạn 2015 - 2016. Trong đó định hướng tập trung vào 

tăng tốc quá trình rã viên dựa trên việc sử dụng kết hợp các tá dược dính tăng độ tan 

của PAR, kết hợp với các tá dược siêu rã và công nghệ xát hạt ướt cải tiến. Kỹ thuật 

xát hạt ướt cải tiến (MADG) là một kỹ thuật mới, chưa được áp dụng nhiều tại Việt 

Nam mặc dù có nhiều ưu điểm, trong đó một trong những điểm mấu chốt của kỹ thuật 

này là khống chế được độ ẩm của bột hợp lý cho quá trình tạo hạt và dập viên.  

 

Đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả của Dự án.  

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hệ thống đầu phun sử dụng áp lực là khí trơ nitrogen, 

cho phép điều chỉnh kích thước hạt phun theo yêu cầu nghiên cứu, lượng nước được 

phân phối chính xác bằng cách sử dụng bơm nhu động định lượng. Hệ thống máy tạo 

hạt là dạng máy tạo hạt cao tốc (High-shear granulator) có cả cánh khuấy và cánh đảo, 

các thông số về tốc độ có thể điều chỉnh phù hợp với tốc độ các hạt nước phun vào để 

đảm bảo được khả năng phân phối đồng nhất nước tới toàn bộ khối bột. 

Nhóm nghiên cứu đã triển khai thành công các nội dung đặt ra của Dự án gồm: hoàn 

thiện quy trình sản xuất viên nén paracetamol giải phóng nhanh ở quy mô pilot 

(30.000 viên/lô); hoàn thiện quy trình sản xuất viên nén paracetamol giải phóng nhanh 

ở qui mô công nghiệp (300.000 viên/lô); xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn chất lượng 

(tiêu chuẩn cơ sở) của sản phẩm. Tiêu chuẩn đầy đủ, rõ ràng, khả thi, tương đương với 

chế phẩm đối chiếu theo quy định của Bộ Y tế và đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn 

Dược điển Việt Nam V.  

Đặc biệt, đã sản xuất thành công 3 lô qui mô công nghiệp 300.000 viên/lô tương 

đương 900.000 viên nén Paracetamol 500mg giải phóng nhanh đạt tiêu chuẩn cơ sở, có 

tương đương sinh học ngang với chế phẩm đối chiếu theo quy định và có hạn dùng ít 

nhất 24 tháng.  

Đồng thời, đã thẩm định qui trình sản xuất; thử độc tính cấp của sản phẩm xác định 

được LD50 của viên nén paracetamol giải phóng nhanh trên chuột nhắt. Kết quả này 

phù hợp với kết quả nghiên cứu độc tính của hoạt chất paracetamol được công bố trên 

thế giới. Nhóm cũng đã thử tương đương sinh học của sản phẩm và cho kết quả tương 

đương sinh học với viên Panadol Active fast ở cả 2 điều kiện thử nghiệm (đói, no); thử 

độ ổn định của sản phẩm ở điều kiện lão hóa cấp tốc trong 6 tháng, ở điều kiện lão hóa 
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dài hạn tới 18 tháng. Sản phẩm ổn định, đạt tiêu chuẩn cơ sở sau thời gian theo dõi. 

Giá thành của sản phẩm có thể cạnh tranh tốt với các sản phẩm trên thị trường.  

Theo TS. Tạ Mạnh Hùng, hiện nay nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu 

hành cho sản phẩm thuốc viên nén paracetamol giải phóng nhanh PARAVIK 500 theo 

quy định của Bộ Y tế, nộp Cục quản lý Dược. Nhóm nghiên cứu kiến nghị được tiếp 

tục theo dõi độ ổn định của sản phẩm ở điều kiện não hóa dài hạn đủ 24 tháng theo qui 

định để có thể xin cấp số đăng ký lưu hành sản phẩm theo qui định của Bộ Y tế và tiến 

hành thương mại hóa sản phẩm của dự án. 

Tại buổi họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu cấp Nhà nước đánh giá Dự án nói trên, 

các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao những kết quả của nhóm nghiên cứu. Các 

kết quả đã đạt tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng so với đặt hàng. Các thành viên Hội 

đồng cho rằng đây là sản phẩm mới, có công dụng tốt, đánh giá có minh chứng khách 

quan và chưa có tại Việt Nam. Hiện nay đã có doanh nghiệp mong muốn nhận chuyển 

giao công nghệ, do đó Hội đồng đề nghị nhóm nhanh chóng triển khai các công việc, 

thủ tục liên quan để sớm thương mại hóa sản phẩm.  
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Nhà bảo tồn Việt Nam đầu tiên giành giải “Nobel Xanh" 

 

Anh Nguyễn Văn Thái,Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam 

(Save Vietnam's Wildlife - SVW). Ảnh:Suzi Eszterhas. 

(CESTI) Ngày 15/6 vừa qua, Giải thưởng Môi trường Goldman đã vinh danh 6 cá nhân 

hoạt động về môi trường ở các lục địa khác nhau, trong đó ông Nguyễn Văn Thái - 

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife 

- SVW) là đại diện từ châu Á. 

Ông Thái thành lập tổ chức phi lợi nhuận SVW – có trụ sở chính tại vườn quốc gia Cúc 

Phương – vào năm 2014, với mong muốn ngăn chặn nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang 

dã bất hợp pháp; và phục hồi các loài đang bị đe dọa ở Việt Nam. Kể từ đó, ông đã thành 

lập hai trung tâm phục hồi chức năng cho tê tê tại vườn quốc gia Cúc Phương và Pù Mát; 

một cơ sở chuyên tập huấn cho các kiểm lâm, bộ đội biên phòng về bảo tồn động vật 

hoang dã, kỹ năng sử dụng GPS và công nghệ bay không người lái. Bên cạnh đó, ông cũng 

tổ chức các chiến dịch giáo dục và tiếp cận cộng đồng, công bố các bài báo, viết tài liệu về 

chăm sóc và cứu hộ tê tê để nâng cao nhận thức của người dân. 

 Kể từ khi SVW đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm đã giải cứu 1.540 con tê tê ở Việt 

Nam khỏi nạn buôn bán động vật trái phép; đội chống săn trộm tại vườn quốc gia Pù Mát 

đã phá được khoảng 10.000 bẫy bắt trộm, tịch thu 90 khẩu súng, 800 lồng nhốt, bắt giữ 600 

người săn trộm và buôn bán trái phép. 

 Giải thưởng Môi trường Goldman do nhà hoạt động từ thiện người Mỹ Richard và Rhoda 

Goldman sáng lập năm 1989, được ví như giải Nobel trong lĩnh vực môi trường. Trước 

ông Thái, Việt Nam đã có bà Ngụy Thị Khanh - Giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo 

xanh (GreenID) – nhận giải này nhờ những nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi sang sử dụng các 

dạng năng lượng tái tạo bền vững và thân thiện với môi trường thay vì than đá. 
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Mô hình xử lý nước thải bền vững: Cần sự đồng thuận của nhiều bên 

 

Nhóm nghiên cứu khảo sát hệ thống xử lý nước thải mới được xây dựng ở xã Tân Tiến. 

Nguồn: Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam 

(Khoa học và phát triển) Sự kết hợp giữa công nghệ xử lý phù hợp đi kèm với mô 

hình tổ chức quản lý bền vững đã giúp mô hình xử lý nước thải do các nhà khoa 

học ở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Bộ NN&PTNT) tiếp tục duy trì hiệu quả 

dù dự án đã kết thúc. 

Cũng như phần lớn các làng nghề bánh đa, điều đầu tiên người ta nhận thấy khi bước 

chân vào làng nghề bánh đa Nông Xá, xã Tân Tiến (huyện An Dương, Hải Phòng) là 

mùi hôi chua bốc lên từ các cống rãnh do phần lớn nước thải đều được xả trực tiếp vào 

các hệ thống thoát nước và hệ thống công trình thủy lợi mà không qua xử lý. Là điểm 

cuối của tuyến kênh An Kim Hải - nguồn cấp nước cho nông nghiệp cũng như năm 

nhà máy nước lớn nhất Hải Phòng, tình trạng ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng trực 

tiếp đến người dân nơi đây mà còn tác động không nhỏ đến hoạt động cấp nước của 

toàn thành phố. 

Tình trạng ô nhiễm nơi đây càng thêm trầm trọng do vị trí địa lý Hải Phòng. Do nằm ở 

khu vực cuối nguồn nên hệ thống sông ngòi nơi đây thường tích tụ nhiều ô nhiễm, nhất 

là vào mùa khô, khi lượng nước đổ về vùng hạ lưu giảm xuống. “Nếu nguồn nước cấp 

bị ô nhiễm nặng thì việc xử lý trước khi đưa vào phục vụ sinh hoạt sẽ tốn thêm rất 

nhiều chi phí”, GS.TS Nguyễn Tùng Phong, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi 

Việt Nam, nhận xét. 

Nhận thấy nhu cầu xử lý nước thải của các địa phương ven biển trong thực tế, các nhà 

khoa học ở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã quyết định đề xuất và triển khai đề 

tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường nước trên các sông trục 

chính và hệ thống công trình thủy lợi các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng Bắc Bộ phục 

vụ phát triển nông nghiệp an toàn và cấp nước sinh hoạt” (KC.08.22/16-20) từ 2018-

2020. “Mục tiêu của chúng tôi là đưa ra được các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 

nước trong các hệ thống công trình thủy lợi, góp phần đảm bảo nguồn nước sạch phục 

vụ cho sinh hoạt và nông nghiệp”, GS.TS Nguyễn Tùng Phong, chủ nhiệm đề tài, cho 

biết. 



8 

 

Kết hợp công nghệ xử lý phân tán và giải pháp “thuận thiên” 

Để đạt được mục tiêu này, nhóm nghiên cứu đã bắt đầu bằng việc khảo sát và đánh giá 

chất lượng nước trên 14 hệ thống thủy lợi thuộc bốn tỉnh ven biển được chọn trong đề 

tài: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình. “Chúng tôi đã lấy mẫu hai lần vào 

mùa mưa và mùa khô với hơn 100 mẫu nước thải tại một số điểm để đánh giá ô nhiễm 

trên hệ thống”, anh giải thích. “Đặc điểm chung của bốn tỉnh này là đều nằm ven biển, 

chịu ảnh hưởng của thủy triều. Ngoài ra, các hệ thống công trình thủy lợi ở đây có đặc 

điểm và công tác quản lý vận hành khá tương đồng”. Do vậy, nếu một giải pháp xử lý 

nước thải được áp dụng thành công ở một địa phương, thì việc mở rộng trên toàn khu 

vực trong tương lai sẽ rất khả thi. 

Việc quan trắc các mẫu nước đã giúp họ tìm ra một hướng đi phù hợp là tập trung xử 

lý các nguồn nước thải bị ô nhiễm bởi chất hữu cơ. Kết quả phân tích mẫu nước từ các 

nguồn nước thải từ các làng nghề, chăn nuôi, sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, y 

tế… cho thấy các thông số ô nhiễm đều vượt quy chuẩn từ 54-83%. Trong đó, lượng 

nước thải từ sinh hoạt, làng nghề và chăn nuôi chiếm 75%, nhưng chỉ có 30% được xử 

lý. Nhìn chung, kết quả phân tích cho thấy phần lớn các mẫu nước sông đều bị ô 

nhiễm với nồng độ clo, coliform, COD (nhu cầu oxy hóa học), BOD (nhu cầu oxy sinh 

hóa), TSS (tổng số chất rắn lơ lửng),... - các chỉ tiêu quan trọng để đánh giá ô nhiễm 

nước, dao động ở nhiều mức độ khác nhau tùy theo địa điểm và thời gian. “Vào mùa 

mưa, chất lượng nước được cải thiện hơn. Tuy nhiên, đến mùa khô, mức độ ô nhiễm 

thường rất cao”, GS.TS Nguyễn Tùng Phong cho biết. 

Một trong những khó khăn lớn nhất mà các dự án xử lý nước thải thường phải đối mặt 

là sự phân tán của các nguồn thải. Theo kết quả khảo sát, chỉ tính riêng hệ thống An 

Kim Hải (Hải Phòng) đã có hơn 400 nguồn thải khác nhau, “trong số đó, chỉ có 

khoảng 30% nguồn thải được cấp phép xả thải, còn lại hầu như không thể kiểm soát”, 

anh nhận xét. 

Nhóm nghiên cứu nhận thấy giải pháp phù hợp nhất trong trường hợp này là “một giải 

pháp tổng thể”, bao gồm: xử lý cục bộ tại nguồn thải kết hợp với điều chỉnh quy trình 

vận hành hệ thống công trình thủy lợi để tăng khả năng tự làm sạch của hệ thống một 

cách “thuận tự nhiên”, theo GS.TS Nguyễn Tùng Phong: “Chúng tôi kết hợp giữa lựa 

chọn công nghệ xử lý phù hợp tại các nguồn thải chiếm tỉ trọng lớn là sinh hoạt, làng 

nghề và chăn nuôi, đồng thời thay đổi quy trình vận hành các cống lấy nước trên hệ 

thống để giảm thiểu ô nhiễm nhờ quá trình „rửa trôi‟ khi lưu thông nước. Việc thay đổi 

quy trình vận hành là để tăng khả năng tự làm sạch của hệ thống, đồng thời tăng hiệu 

quả phân phối và sử dụng nước trong bối cảnh tài nguyên nước đang suy giảm về số 

lượng lẫn chất lượng như hiện nay”. 

Thực chất, việc áp dụng công nghệ xử lý tại nguồn không phải là bài toán quá khó. Họ 

đã lựa chọn hệ thống xử lý nước thải phân tán DEWATS đã được ứng dụng từ những 

năm 2000, để xử lý nước thải hữu cơ quy mô dưới 1000 m3/ngày đêm. Với ưu điểm là 

hiệu quả xử lý cao, ổn định, quá trình vận hành và bảo dưỡng đơn giản, tốn ít chi phí, 

không cần sử dụng điện năng nếu khu vực xử lý có độ dốc thích hợp, sử dụng các vi 

sinh vật nên thân thiện với môi trường, công nghệ DEWATS đã được triển khai ở 

nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, một điều thuận lợi là Viện Khoa học Thủy 

lợi Việt Nam đã hợp tác với Hiệp hội nghiên cứu và phát triển Bremen (BORDA) - 

“cha đẻ” của công nghệ DEWATS khoảng 20 năm nay. Quá trình này đã giúp họ tiếp 
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nhận và làm chủ công nghệ DEWATS thông qua việc thử nghiệm và ứng dụng ở nhiều 

nơi như Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Kim Bảng (Hà Nam), trung tâm cứu hộ 

gấu Tam Đảo,... Bởi vậy, dù là công nghệ “ngoại nhập” song hệ thống DEWATS hoàn 

toàn phù hợp khi áp dụng ở Việt Nam. 

Tuy nhiên, khi chuyển sang giải pháp thay đổi quy trình vận hành hệ thống công trình 

thủy lợi thì mọi thứ không còn đơn giản như vậy. “Việc thay đổi quy trình vận hành 

của hệ thống thủy lợi rất phức tạp”, GS.TS Nguyễn Tùng Phong cho biết. Do hệ thống 

công trình thủy lợi phục vụ đa mục tiêu, đồng thời lại chịu ảnh hưởng của thủy triều và 

tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng nên nhóm nghiên cứu phải chạy mô 

hình toán cho 24 kịch bản tính toán vận hành khác nhau mới ra được kịch bản vận 

hành tối ưu cho hệ thống An Kim Hải. “Trong quá trình thử nghiệm thay đổi quy trình 

vận hành ở công An Hải - đơn vị cung cấp 90% nước sinh hoạt cho TP Hải Phòng, 

chúng tôi đã phải ngồi lại với cán bộ kỹ thuật của họ để thống nhất kịch bản sao cho 

phù hợp, vừa phục vụ đủ cấp nước sinh hoạt, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm, tăng khả 

năng tự làm sạch của hệ thống. Dựa trên các yếu tố thời gian, nhu cầu sử dụng nước, 

nguồn nước vào,... chúng tôi sẽ đưa ra quy trình vận hành đóng/mở cống phù hợp. 

Theo tính toán của chúng tôi, nếu thực hiện đúng quy trình vận hành sẽ giảm được 

khoảng 30% ô nhiễm trên toàn hệ thống”. Nhận thấy hiệu quả của quy trình này, Công 

ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi An Hải đang xem xét, trình dự thảo đề 

xuất điều chỉnh quy trình vận hành hệ thống thủy lợi để xin Bộ NN&PTNT phê duyệt. 

Phát triển mô hình bền vững 

Cũng giống như nhiều mô hình nghiên cứu của nhiêu đề tài khoa học khác, yếu tố 

quyết định đến hiệu quả của giái pháp xử lý nước thải trong đề tài này không chỉ là 

công nghệ, là quy trình vận hành hệ thống.., mà điều quan trọng nhất là “phải làm thế 

nào để duy trì hệ thống hoạt động hiệu quả và bền vững sau khi kết thúc dự án”, 

GS.TS Nguyễn Tùng Phong cho biết. Do vậy, sau khi triển khai thử nghiệm hệ thống 

DEWATS ở làng nghề bánh đa Nông Xá - một trong những nguồn thải điển hình tại hệ 

thống thủy lợi An Kim Hải, nhóm nghiên cứu xác định “phải xây dựng được mô hình 

tổ chức quản lý cho hệ thống này vì rất nhiều mô hình xử lý nước thải sau khi đề tài 

kết thúc ít lâu thì „chết‟ do không có ai tiếp nhận, quản lý vận hành”. 

Tuy nhiên, bên nào sẽ sẵn sàng bỏ ra kinh phí và nhân lực để duy trì mô hình này? 

Thực tế, mô hình này chỉ có thể tồn tại nếu có sự đồng thuận của tất cả các bên liên 

quan ở địa phương: “Chúng tôi xây dựng mô hình quản lý đảm bảo hoạt động bền 

vững với sự tham gia của các bên liên quan, thứ nhất là UBND xã, họ đã thành lập một 

tổ quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải, chịu trách nhiệm kiểm tra hàng ngày, 

vận động người dân để làm sạch kênh mương và xả thải đúng quy định để không vượt 

quá ngưỡng xả thải theo yêu cầu. Thứ hai là Công ty An Hải sẽ chịu trách nhiệm tiếp 

nhận, quản lý kỹ thuật và chi trả các chi phí vận hành, đồng thời cũng cử cán bộ tham 

gia tổ quản lý vận hành do xã thành lập”, anh giải thích. “Tất cả mô hình muốn bền 

vững thì phải đảm bảo được nguồn tài chính, tổ quản lý đã xây dựng và thống nhất quy 

chế hoạt động trong quản lý vận hành hệ thống, trách nhiệm của từng thành viên, kinh 

phí chi trả cho các hoạt động,... chẳng hạn, Công ty An Hải sẽ cấp các chi phí vận 

hành hệ thống và trả lương cho công nhân kỹ thuật, còn xã trích kinh phí của xã để trả 

cho các đại diện của mình trong tổ quản lý”. 
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Sự đón nhận và tham gia nhiệt đình của địa phương cũng như doanh nghiệp đã phần 

nào chứng minh hiệu quả của giải pháp mà nhóm nghiên cứu đề xuất: “Hệ thống xử lý 

nước thải của chúng tôi cần khoảng 400 m2 đất để xây dựng, UBND xã sẵn sàng cấp 

ngay, họ làm tất cả thủ tục để cấp đất trong khoảng thời gian rất ngắn”, GS.TS Nguyễn 

Tùng Phong cho biết. “Hệ thống xử lý nước thải ở xã Tân Tiến đã đi vào hoạt động ổn 

định với công suất lên tới 130 m3/ngày đêm, gấp đôi so với dự kiến trong đề tài, hầu 

hết thông số đều đạt theo quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT của Bộ TN&MT”. 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Pin natri không có cực dương làm giảm kích thước và giá thành của các thiết bị 

hàng ngày 

 

Trong quá trình tìm kiếm vật liệu chế tạo các loại pin mới và cải tiến, nhóm nghiên 

cứu tại trường Đại học Washington đã tạo ra một thiết kế mới đầy triển vọng bằng 

cách cho lớp đồng mỏng đảm nhiệm vai trò của một trong số các điện cực trong pin. 

Vì thế, kích thước của pin nhỏ hơn nhiều và chi phí sản xuất cũng thấp hơn nhưng 

không ảnh hưởng đến hiệu suất pin. 

Pin lithium-ion thông dụng có hai điện cực, được gọi là cực âm và cực dương, truyền 

các ion trong dung dịch điện phân sang nhau khi thiết bị sạc và xả sạc. Trước đây, các 

nhà khoa học đã khám phá cách kim loại natri thay thế lithium và cả cách những thiết 

kế này hoạt động mà không cần thành phần cực dương. Tuy nhiên, theo Peng Bai, 

trưởng nhóm nghiên cứu, chưa ai chứng minh được loại pin không có cực dương đạt 

tuổi thọ hợp lý. Pin thường hỏng rất nhanh hoặc công suất rất thấp hoặc cần xử lý đặc 

biệt bộ thu dòng điện. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế 

này bằng cách loại bỏ cực dương và thay vào đó là một lớp lá đồng mỏng. Bộ phận 

này nằm ở phía cực dương của bộ thu dòng điện làm nhiệm vụ thu các điện tử tự do 

khi pin được xả sạc và chuyển chúng vào thiết bị đang được cấp nguồn. 

Khi pin thí nghiệm được sạc, thay vì các ion đi từ cực âm qua vật liệu phân tách đến 

cực dương, chúng tự bám vào lá đồng và biến đổi thành kim loại mịn, sáng bóng. Sau 

đó, khi pin được xả sạc, vật liệu tan ra và các ion quay trở lại cực âm. Các nhà khoa 

học có thể quan sát hoạt động của pin trong thời gian thực thông qua một tế bào mao 

dẫn trong suốt, được chế tạo có chủ đích, cho phép phát hiện những bất ổn và sự hình 

thành của các cấu trúc giống hình cây gây chết người được gọi là đuôi gai, khiến pin bị 

chập và hỏng. Qua đó, nhóm nghiên cứu tiến hành điều chỉnh như giảm hàm lượng 

nước trong chất điện phân để hạn chế các phản ứng xảy ra với kim loại kiềm natri, 

thường dẫn đến tạo thành các đuôi gai. Sau khi làm phẳng các đuôi gai trong tế bào 

mao dẫn trong suốt, các nhà nghiên cứu có thể tạo ra một phiên bản phù hợp của pin 

natri không có cực dương. Dù chi phí chế tạo thấp hơn do sử dụng natri và kích thước 

nhỏ hơn do loại bỏ cực dương, nhưng loại pin mới đạt hiệu suất tương tự như pin 

lithium-ion thông thường. 

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

N.P.D (NASATI), theo https://newatlas.com/energy/cheap-compact-sodium-battery-

anode-free/ 
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Nhẫn RFID thông minh có thể thay thế thẻ, tiền mặt, chìa khóa và nhiều vật dụng 

khác 

 

Viện Nghiên cứu công nghệ đúc, composite và chế biến Fraunhofer của Đức đã tạo 

ra loại nhẫn kim loại thông minh với nhiều ứng dụng như mở khóa cửa, thanh toán 

khi mua hàng. 

Nhẫn kim loại này chứa thẻ RFID thụ động (nhận dạng tần số vô tuyến) được cấp 

nguồn không dây bằng xung điện từ từ một thiết bị đọc riêng biệt. Thẻ truyền tín hiệu 

vô tuyến đến thiết bị đọc chứa dữ liệu như mật mã dành riêng cho người dùng. Vì thẻ 

được cấp nguồn khi cần bởi thiết bị đọc, nên không cần nguồn điện tích hợp như pin. 

Phần thân chính của chiếc nhẫn được in mẫu chống giả thông qua quy trình sử dụng 

chùm tia laser để làm tan chảy có chọn lọc bột kim loại. Khi bột tan chảy theo một mô 

hình xác định, các hạt kim loại hợp nhất, tạo nên chiếc nhẫn với một lớp rắn. 

Trong quá trình này, một khoang rỗng bên trong nhẫn được tạo ra. Trước khi lệnh in 

hoàn tất, nó sẽ tạm dừng để cánh tay robot chèn thẻ RFID vào trong khoang. Sau đó, 

quá trình in được tiếp tục, bịt kín thẻ bên trong nhẫn bằng một lớp kim loại được in lên 

trên. Mặc dù các vật liệu như kim loại có thể cản trở tín hiệu RFID, nhưng lớp trên 

cùng của thẻ trong chiếc nhẫn chỉ dày 1 mm nên không gây ra nhiều trở ngại. Ngoài 

ra, thẻ truyền dữ liệu ở tần số 125 kilohertz ngắn hơn bình thường, cho phép nó truyền 

qua kim loại tốt hơn mức có thể ở tần số dài hơn. Hơn nữa, các thành của khoang được 

thiết kế để phản xạ sóng vô tuyến của thẻ đi ra bên ngoài thông qua kim loại. Nhóm 

nghiên cứu hy vọng nhẫn thông minh mới (kết hợp với thiết bị đọc tại chỗ) cuối cùng 

có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ như mở khóa cửa, thanh toán khi mua hàng 

hoặc thậm chí truyền tải thông tin y tế quan trọng cho những người phản ứng đầu tiên. 

Công nghệ này cũng có thể được ứng dụng để sản xuất các thiết bị "thông minh" khác 

như các linh kiện máy móc làm từ kim loại rắn truyền dữ liệu về các thông số hoạt 

động của chúng. 

N.P.D (NASATI), theo https://newatlas.com/wearables/rfid-smart-ring 
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Loại thuốc mới làm tăng cholesterol lipoprotein ở khỉ và người 

 

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại công ty Dược phẩm Anh AstraZeneca đã phát 

triển một loại thuốc kháng thể mới làm tăng mức cholesterol lipoprotein (HDL-C), 

được cho là cholesterol tốt, ở Khỉ thử nghiệm và ở Người. Trong bài báo đăng trên 

Tạp chí Science Translational Medicine, nhóm nghiên cứu đã mô tả chi tiết loại 

thuốc này và tác dụng của nó khi được thử nghiệm trên Khỉ và Người. 

Trong suốt nhiều năm, các nhà nghiên cứu y học đã quảng cáo về lợi ích của việc giảm 

cholesterol “xấu” trong máu. Những lipoprotein mật độ thấp (LDL) này được cho là có 

thể dẫn đến các biến cố tim mạch nguy hiểm khi chúng tích tụ trong máu. Mặc dù đã 

có nhiều loại thuốc đã được phát triển để điều trị cho những bệnh nhân có lượng LDL 

cao. Đồng thời, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y tế cũng đã gợi ý rằng nên tăng 

cường cholesterol “tốt” trong máu. Tuy nhiên, thật không may, những nỗ lực phát triển 

thuốc có tác dụng này đã không thành công. 

Trong nỗ lực mới này, các nhà nghiên cứu tại AstraZeneca đã đưa ra một loại thuốc 

mới cho thấy hứa hẹn khắc phục được các vấn đề hạn chế gặp phải ở những nỗ lực 

khác trong quá trình thử nghiệm ban đầu. 

Loại thuốc hiện có tên là MEDI5884, được công ty phát triển như một loại thuốc 

kháng thể thử nghiệm - sau đó thử nghiệm cho thấy nó có tác dụng làm giảm HDL-C ở 

khỉ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nó trung hòa lipase nội mô, liên quan đến 

bệnh tim mạch vành, và nhờ đó tăng mức HDL-C. Các thí nghiệm cho thấy nó có thể 

tăng mức HDL-C gấp đôi ở khỉ chỉ trong hai tuần và dường như nó không có bất kỳ 

tác động tiêu cực nào. 

Nhờ vào các phát hiện này, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm loại thuốc này trên một 

nhóm nhỏ người tình nguyện. Họ phát hiện ra rằng loại thuốc này cũng làm tăng mức 

HDL-C ở Người, mặc dù không nhiều như ở Khỉ. Nhưng họ cũng phát hiện ra rằng 

loại thuốc này cũng làm tăng nhẹ mức cholesterol xấu, vì vậy họ đã xử lý trước bằng 

chất ức chế PCSK9 ở những con khi thử nghiệm trước khi cho chúng uống 

MEDI5884. Thật không ngờ, kết quả là mức HDLC-C tăng lên nhưng mức LDL thì 

không. 

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc kết hợp hai loại thuốc này dường như 

làm tăng hiệu quả của cả hai. Họ cũng gợi ý rằng sự kết hợp của cả hai loại thuốc trên 
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có thể dẫn đến một phương pháp kiểm soát cholesterol cho những bệnh nhân có vấn đề 

về tim mạch. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-04-drug-lipoprotein-

cholesterol-monkeys-humans.html, 
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Chất chỉ thị PET mới có thể phát hiện sớm bệnh Alzheimer 

 

Sự liên kết của chất chỉ thị PET-tracer BU99008 cho thấy phản ứng bệnh lý tế bào 

hình sao bên trong các phần khác nhau của não của một bệnh nhân mắc bệnh 

Alzheimer đã qua đời. Màu sắc thể hiện mức độ ràng buộc, trong đó màu xanh lá cây 

là thấp, màu vàng là trung bình và màu đỏ là mức độ ràng buộc cao. Nguồn: Amit 

Kumar 

Các dấu ấn sinh học mới cho bệnh Alzheimer là một lĩnh vực ưu tiên đối với các 

nhà nghiên cứu đang tìm kiếm manh mối để hiểu rõ thêm về căn bệnh này cũng 

như khám phá ra các phương pháp chẩn đoán sớm. 

Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Viện Karolinska ở Thụy Điển đã nghiên cứu được 

một chất chỉ thị PET mới - một công cụ chẩn đoán quan trọng đối với căn bệnh này. 

Nghiên cứu về chất chỉ thị BU99008 này, mới được công bố trên tạp chí Molecular 

Psychiatry, có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định sớm các dấu hiệu 

của bệnh Alzheimer. 

Bệnh Alzheimer là dạng sa sút trí tuệ phổ biến nhất, ảnh hưởng đến gần 47 triệu người 

trên khắp thế giới. Theo Tổ chức Bệnh Alzheimer Quốc tế (ADI), con số này dự kiến 

sẽ tăng lên khi tuổi thọ ngày càng tăng. Căn bệnh này cho đến nay vẫn chưa thể chữa 

khỏi và gây ra nhiều tổn hại cho cả bệnh nhân và gia đình của họ. Alzheimer là một 

căn bệnh “ngấm ngầm”, với những thay đổi bên trong chức năng não, xuất hiện từ 10 

đến 20 năm trước khi có dấu hiệu suy giảm nhận thức về mặt lâm sàng. Do đó, điều 

quan trọng là phải xác định được các dấu hiệu bệnh sớm. 

Một trong những dấu hiệu này là các tế bào hình sao phản ứng. Dấu hiệu này cung cấp 

phản ứng sớm và nhanh chóng đối với sự tiến triển của bệnh. Tế bào hình sao là tế bào 

cân bằng nội môi quan trọng nhất trong hệ thống thần kinh trung ương (CNS), thực 

hiện loạt các chức năng giúp cho chức năng não luôn tối ưu, đồng thời cung cấp năng 

lượng tế bào và cân bằng nội môi. 

Chúng cũng có liên quan đến bệnh tật và tổn thương thần kinh trung ương thông qua 

quá trình phản ứng phòng thủ được gọi là bệnh lý tế bào hình sao. 

Vai trò bệnh lý của tế bào hình sao trong bệnh Alzheimer vẫn chưa được hiểu một 

cách đầy đủ, tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy rằng bệnh lý tế bào hình sao có thể 

báo trước các dấu hiệu bệnh lý ban đầu đã biết của bệnh Alzheimer, bao gồm mảng 

bám amyloid và đám rối tau. 

Do đó, các nhà nghiên cứu cần phát triển các chất chỉ thị cho phản ứng tế bào hình sao 

để sử dụng trong chụp PET. Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh PET đang sử dụng các chất 
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chỉ thị chọn lọc và cụ thể - các phân tử hóa học phóng xạ - để phát hiện sớm các tình 

trạng bệnh lý và đã được sử dụng thường xuyên trong việc phát hiện chức năng tế bào 

thần kinh bất thường và tải trọng amyloid trong não, chẳng hạn như, do bệnh 

Alzheimer gây ra. 

Các nhà nghiên cứu tại Karolinska Institutet, Đại học Uppsala và Đại học Y Indiana ở 

Hoa Kỳ đã nghiên cứu thành công một chất chỉ thị PET tế bào hình sao mới, 

BU99008, dường như chất này rất có triển vọng đối với bệnh Alzheimer. 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô não của sáu bênh nhận đã chết vì bệnh Alzheimer 

và bảy người đối chứng khỏe mạnh và những người đã chết vì các nguyên nhân khác. 

Kết quả cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về các đặc tính liên kết của BU99008 so với các 

dấu hiệu sinh học bệnh Alzheimer tế bào hình sao có sẵn khác trong não. 

Tác giả chính của bài báo là Amit Kumar, nhà nghiên cứu tại khoa Sinh học thần kinh, 

Viện Karolinska, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy BU99008 có thể phát 

hiện các bệnh lý tế bào hình sao quan trọng với độ chọn lọc và độ đặc hiệu tốt, khiến 

nó trở thành một chất chỉ thị PET tế bào hình sao lâm sàng quan trọng. Kết quả 

nghiên cứu có thể “cải thiện” kiến thức của chúng ta về vai trò của bệnh lý tế bào 

hình sao trong bệnh Alzheimer”. 

“Theo như chúng tôi có thể đánh giá, đây là lần đầu tiên BU99008 có thể “hiện thị 

hóa|” hiện tượng bệnh lý tế bào hình sao trong não bệnh nhân Alzheimer. Các kết quả 

nghiên cứu có ý nghĩa lâm sàng rộng rãi bao gồm cả các rối loạn khác của rối loạn 

chức năng tế bào thần kinh đệm tế bào hình sao phản ứng”, Agneta Nordberg, điều tra 

viên chính của nghiên cứu cho biết. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-04-pet-tracer-early-

alzheimer.html, 22/4/2021 
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Phương pháp mới chống lại các khối u 'lạnh' 

 

Không phải tất cả các khối u ung thư đều được tạo ra như nhau. Một số khối u, 

được gọi là khối u “nóng”, có dấu hiệu viêm, có nghĩa là chúng bị xâm nhập bởi 

các tế bào T có chức năng hoạt động để chống lại ung thư. Những khối u này dễ 

điều trị hơn, bởi vì các loại thuốc điều trị miễn dịch sau đó có thể tăng cường phản 

ứng miễn dịch. 

Mặt khác, các khối u "lạnh" không có sự xâm nhập của tế bào T, điều này có nghĩa là 

hệ thống miễn dịch không can thiệp tấn công vào khối u. Với những khối u này, liệu 

pháp miễn dịch ít được sử dụng để điều trị. 

Dạng khối u thứ hai - khối u lạnh - mới đây đã được các nhà nghiên cứu Michael Knitz 

và bác sĩ ung thư bức xạ và tiến sỹ Sana Karam, thành viên của Trung tâm Ung thư 

Đại học Colorado, giải quyết trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp 

chí ImmunoTherapy of Cancer. 

Trên các mô hình chuột, Karam thực hiện nghiên cứu vùng đầu và cổ cụ thể. Knitz và 

Karam cùng nghiên cứu vai trò của tế bào T trong điều trị khối u. 

Karam nói: “Những gì chúng tôi phát hiện thấy là những tế bào thông thường đảm 

nhiệm chức năng “báo hiệu” cho tế bào T biết vị trí khối u để nó tấn công đã bị “câm 

lặng”. Cô và nhóm nghiên cứu của mình phát hiện ra rằng các tế bào T điều hòa 

(Tregs), một loại tế bào T chuyên biệt, chuyên ngăn chặn phản ứng miễn dịch, về cơ 

bản là đang ra lệnh cho các tế bào T “ngừng chiến đấu” với ung thư. 

“Tregs thường là tế bào đóng vai trò cân bằng quan trọng trong hệ thống miễn dịch 

khỏe mạnh. Chúng ngăn ngừa bệnh tự miễn dịch và “kìm hãm” các tế bào T khi cần 

thiết. Tuy nhiên, trong nhiều khối u, Tregs hoạt động quá nhiều hoặc gây ức chế quá 

mức, khiến phản ứng của tế bào T bị đình trệ”, Knitz nói. 

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, việc sử dụng thuốc vô hiệu hóa Tregs có thể 

giúp tăng cường phản ứng miễn dịch ở những bệnh nhân bị u “lạnh”, cũng như việc 

điều trị bức xạ có thể gây ra tổn thương đủ để các tế bào miễn dịch, còn gọi là tế bào 

đuôi gai, hoạt động để đưa các tế bào T bình thường vào chế độ chiến đấu. 

Tuy nhiên điều này chỉ là một phần của câu chuyện. Các tế bào T cần biết những gì để 

tấn công. Cần bức xạ để tạo ra tổn thương và đưa các tế bào miễn dịch vào nó có thể 

nhận diện và nhắm mục tiêu vào khối u. “Bằng cách đó, các tế bào đuôi gai kích hoạt 
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hệ thống miễn dịch tạo ra rất nhiều tế bào T, tương tự như chức năng của một loại 

vắc-xin. Những tế bào T đó sau đó quay trở lại khối u để tiêu diệt tế bào ung thư.  Như 

vậy, mảnh ghép câu chuyện đã có sẵn, chúng chỉ cần các tín hiệu thích hợp. Việc kích 

hoạt các tế bào đuôi gai là một bước quan trọng trong việc cho phép bức xạ làm nóng 

các khối u lạnh này”. Karam, phó giáo sư về ung thư bức xạ tại Trường Y Đại học 

Colorado, cho biết. 

Điều quan trọng, Karam và nhóm nghiên cứu của cô, bao gồm người đồng cấp, tiến sĩ 

Thomas Bickett, nhận thấy rằng bức xạ phải được thực hiện theo một cách cụ thể. 

“Cần có một liều lượng cụ thể. Bạn phải bắt được mạch nó. Bạn không thể chỉ tiêm 

một liều. Bạn phải tiêm thêm một lần nữa và kết hợp nó với những thứ giúp loại bỏ sự 

đàn áp kìm hãm của Tregs - đồng thời giữ cho các tế bào đuôi gai trình diện kháng 

nguyên đó hoạt động và luôn sẵn sàng”, Karam nói. 

Karam cho biết bước tiếp theo trong nghiên cứu của cô là tiến hành thử nghiệm lâm 

sàng. Cô hy vọng cuối cùng sẽ có thể thay đổi mô hình điều trị từ phẫu thuật và nhiều 

tuần hóa trị và xạ trị chỉ còn ba buổi xạ trị và liệu pháp miễn dịch, sau đó là phẫu 

thuật. Cô mong muốn có thể thay đổi tiêu chuẩn chăm sóc, điều trị đối với các khối u 

lạnh vì những tác động khủng khiếp mà chúng gây ra cho bệnh nhân. “Những khối u 

này giống với những khối u ở những bệnh nhân nghiện thuốc lá nặng. Chúng phá hủy 

xương và cơ, xâm nhập vào lưỡi, hàm, nướu và các hạch bạch huyết. Thật kinh khủng. 

Chúng tôi có tỷ lệ thất bại khi điều trị chúng rất cao và việc điều trị thường bao gồm 

cắt bỏ lưỡi và hàng tuần xạ trị và hóa trị... và cuối cùng thất bại điều trị trên bệnh 

nhân. Tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn cho những bệnh nhân của 

mình”, Cô bày tỏ. 

P.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-04-method-cold-

tumors.html,  
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về kỹ thuật bảo quản mẫu vật 

 

Mẫu vật luôn là vấn đề sống còn của một bảo tàng. Do vậy, bảo quản mẫu vật là hoạt 

động không thể thiếu, giúp duy trì trạng thái tốt nhất của mẫu vật trong mỗi bảo tàng. 

Trạng thái tốt nhất được hiểu dưới cả góc độ khoa học cũng như thẩm mỹ. Bảo quản 

mẫu vật được hiểu là hoạt động giúp các mẫu vật tránh hoặc giảm thiểu các tác động 

của các tác nhân làm thay đổi thành phần, trạng thái, hình dạng của mẫu vật. 

Thực tế, các quá trình thay đổi trong mẫu vật là quá trình diễn ra tự nhiên, chúng ta có 

thể quan sát được bằng mắt thường, cũng có thể không thể quan sát bằng mắt thường. 

Những thay đổi này tích luỹ dần theo thời gian. Chúng ta có thể chia các tác nhân gây 

ra những thay đổi mẫu vật thành các loại sau: (1) các tác nhân vật lý trực tiếp như sốc, 

rung động, mài mòn (có thể làm vỡ, biến dạng, thủng, trầy xước các mẫu); trộm cắp, 

cá nhân bất cẩn hoặc phá hoại; cháy; nước (có thể làm cho các chất hữu cơ bị trương 

lên, ăn mòn kim loại, làm lỏng các thành phân liên kết…); (2) các tác nhân sinh học 

như côn trùng, nấm mốc, vi khuẩn có thể ăn lông, da, phá thủng các mẫu vật, giá đỡ 

mẫu vật làm hư hỏng mẫu vật; (3) các chất gây ô nhiễm (NOx, SO2, bụi ) có thể làm 

mất màu, ăn mòn các mẫu vật; (4) bức xạ (tia tử ngoại và ánh sáng nhìn thấy), tia tử 

ngoại có thể làm mờ, tối hoặc vàng các mẫu vật hữu cơ hoặc vật liệu vô cơ có màu. 

 nh sáng nhìn thấy có thể làm mất màu gỗ, sơn; (5) nhiệt độ không đúng, có thể quá 

cao (gây ra sự phân rã hoặc sự đổi mầu của chất hữu cơ), có thể quá thấp (làm giòn, 

gẫy vật liệu polyme), dao động nhiệt độ lớn (làm giòn, gãy vật liệu), hơn nữa dao động 

nhiệt độ còn gây ra những thay đổi về độ ẩm. Nhiệt độ ảnh hưởng đến chuyển động 

của các phân tử trong vật liệu, nhiệt độ tăng, chuyển động các phân tử nhanh hơn, vật 

liệu sẽ dãn ra, và ngược lại đối với nhiệt độ giảm. 

Với tầm quan trọng của công tác bảo quản trong bảo tàng, việc xây dựng các quy trình, 

kỹ thuật bảo quản mẫu vật chuẩn xác có thể loại trừ các tác nhân gây hư hỏng mẫu vật 

đảm bảo duy trì, lưu giữ mẫu vật được lâu dài, thậm chí là vĩnh cửu. Do đó việc 

nghiên cứu xây dựng các quy trình kỹ thuật bảo quản mẫu vật phục vụ nghiên cứu hay 

trưng bày là cực kỳ quan trọng. Vì thế, PGS.TS. Phạm Văn Lực cùng các cộng sự 

tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (TNVN) đã thực hiện đề tài: “Tổ chức nghiên cứu 

các vấn đề khoa học về kỹ thuật bảo quản mẫu vật”. 

Đề tài đã thu được những kết quả sau: 
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- Đã tập hợp được một danh mục các tài liệu cơ sở tương đối phong phú do các bảo 

tàng, các cơ quan, tổ chức quốc tế soạn thảo và ban hành, làm tài liệu tham khảo để 

xây dựng bộ tài liệu về kỹ thuật bảo quản vật mẫu của mình. 

- Về thực trạng các bộ sưu tập mẫu: kết quả nghiên cứu cho thấy ngoài một số bộ sưu 

tập mẫu thuộc hệ thống bảo tàng TNVN (Bảo tàng TNVN, bảo tàng địa chất, Bảo tàng 

Hải dương học…), còn lại đều trong tình trạng bảo quản chưa tốt, mẫu vật bảo tàng 

ngày càng bị xuống cấp do chưa có một quy định chặt chẽ, khoa học và hiệu quả thống 

nhất; 

- Chưa có bất cứ bảo tàng hay đơn vị nào ban hành được một quy định hay quy trình 

để sử dụng trong việc bảo quản các sưu tập vật mẫu bảo tàng của mình đang quản lý. 

- Đã xây dựng quy trình kỹ thuật bảo quản vật mẫu cho tất cả các nhóm mẫu vật đã và 

sẽ có của các bảo tàng trong hệ thống Bảo tàng TTNVN. 

- Đã xây dựng được danh mục gồm 77 quy trình kỹ thuật bảo quản (đày đủ và tóm tắt) 

cho 77 nhóm mẫu vật, bao gồm 65 nhóm mẫu sinh vật, 8 nhóm mẫu địa chất và 4 

nhóm mẫu thổ nhưỡng. Đây là tài liệu đầu tiên đầy đủ và có tính khoa học về phương 

pháp, quy trình bảo quản vật mẫu bảo tàngđược nghiên cứu xây dựng ở Việt Nam. 

- Một kết quả mới của DATP là đã phát hiện trong hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật của ta về bảo quản tài sản quốc gia, chưa có văn bản nào đề cập đến nhóm mẫu 

chuẩn và nhóm mẫu quý hiếm và đặc biệt quý hiếm trong sinh học. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15138) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 
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Nghiên cứu khả năng hấp thu của than hoạt tính từ vỏ dừa với độc tố 

microcystins, hợp chất gây mùi hôi geosmin và 2-MIB sinh ra từ một số loài vi 

khuẩn lam phân lập ở hồ Dầu Tiếng và Trị An 

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí quốc gia và quốc tế, ví dụ: 

TS. Phạm Thanh Lưu cùng các cộng sự tại Viện sinh học Nhiệt đới đã thực hiện đề tài: 

“Nghiên cứu khả năng hấp thu của than hoạt tính từ vỏ dừa với độc tố 

microcystins, hợp chất gây mùi hôi geosmin và 2-MIB sinh ra từ một số loài vi 

khuẩn lam phân lập ở hồ Dầu Tiếng và Trị An” trong thời gian từ năm 2016 đến 

2018. Đề tài nhằm đánh giá tính hiệu quả trong việc xử lý độc tố MC và hai hợp chất 

gây mùi hôi geosmin và 2-MIB của than hoạt tính có nguồn gốc từ vỏ dừa. 

Bài báo ISI số 1: Tổng quan về sự ô nhiễm và tích luỹ độc tố microcystin trong hệ sinh 

thái (An overview of the accumulation of microcystins in aquatic ecosystems) công bố 

trên tạp chí Journal of Environmental Management 

Bài báo này cung cấp cho người đọc cái nhìn tổng quát về sự ô nhiễm độc tố vi khuẩn 

lam microcystin, sựa chuyển đổi qua lại, quá trình làm sạch (hấp thu, phân huỷ) trong 

các thành phần của hệ sinh thái bao gồm trong nước, trong bùn đáy, trong sinh vật 

dưới nước và trên cạn. Kết quả cho thấy tất cả các thành phần trong hệ sinh thái đều bị 

ô nhiễm độc tố microcystin. Trong đó nước là môi trường trung gian đầu tiên bị ô 

nhiễm cao nhất từ đó độc tố có cơ hội xâm nhập và tích luỹ trong toàn bộ hệ sinh thái. 

Bài báo ISI số 2: Báo cáo đầu tiên về ô nhiễm độc tố microcystin ở dạng tự do và dạng 

liên kết trong một số loài sinh vật ở Việt Nam (First report on free and covalently 

bound microcystins in fish and bivalves from Vietnam: Assessment of risks to 

humans), công bố trên tạp chí Environmental Toxicology and Chemistry. 

Bài báo này công bố những kết quả đầu tiên về ô nhiễm độc tố vi khuẩn lam và tích 

luỹ độc tố ở dạng tự do và dạng liên kết trong nước và sinh vật ở hồ Dầu Tiếng, Việt 

Nam. Kết quả chỉ ra khi vi khuẩn lam sinh độc tố microcystins trong nước hồ Dầu 

Tiếng sau đó sẽ gây ô nhiễm và tích luỹ trong tất cả các loài cá và hai mảnh vỏ. Trong 

đó hàm lượng độc tố trong hai mảnh vỏ cao hơn mức cho phép, do đó không an toàn 

cho con người sử dụng làm thực phẩm khi có nhiều độc tố trong nước hồ. 
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Bài báo ISI số 3: Dự báo vi khuẩn lam nở hoa ở hồ Dầu Tiếng sử dụng mạng lưới trí 

tuệ nhân tạo (Prediction of cyanobacterial blooms in the Dau Tieng Reservoir using an 

artificial neural network) công bố trên tạp chí Marine and Freshwater research. 

Bài báo này công bố những kết quả mới nhất về việc ứng dụng mạng lưới trí tuệ nhân 

tạo trong dự báo và quan trắc độc tố vi khuẩn lam và vi khuẩn lam nở hoa ở hồ Dầu 

Tiếng. Bài báo này chỉ ra tính khả thi và có khả năng ứng dụng mạng lưới trí tuệ nhân 

tạo trong dự báo và quan trắc độc tố vi khuẩn lam và vi khuẩn lam nở hoa ở hồ Dầu 

Tiếng nhằm giảm thiểu các tác hại bất lợi từ vi khuẩn lam và độc tố vi khuẩn lam. 

Bài báo ISI số 4: Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên sinh khối vi khuẩn lam và 

hàm lượng độc tố microcystin ở hồ Dầu Tiếng (Influence of environmental factors on 

cyanobacterial biomass and microcystin concentration in the Dau Tieng Reservoir, a 

tropical eutrophic water body in Vietnam) đăng trên tạp chí Annales de Limnologie– 

International Journal of Limnology. 

Bài báo này công bố những kết quả nghiên cứu mới về sinh khối và độc tố 

microcystins cũng như sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường chính lên quần xã vi 

khuẩn lam và độc tố microcystin ở hồ Dầu Tiếng. Kết quả phân tích đa biến và phân 

tích mô hình Bayesian cho thấy độc tố microcystin có sự tương quan chặt chẽ với sinh 

khối của Chroococcales. Đặc biệt hàm lượng TP ảnh hưởng mạnh nhất đến sinh khối 

vi khuẩn lam và độc tố microcystin ở hồ Dầu Tiếng. Mô hình Bayesian chỉ ra rằng có 

thể sử dụng ba yếu tố gồm nhiệt độ, TP và sinh khối Chroococcales để dự đoán độc tố 

vi khuẩn lam ở hồ Dầu Tiếng. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy vi khuẩn lam nở hoa, độc tố vi khuẩn lam 

microcystin và các hợp chất gây mùi như geosmin và 2-MIB thường xuyên xuất hiện 

trong nguồn nước hồ Dầu Tiếng và Trị An. Điều này dấy lên lo ngại về an toàn cấp 

nước sinh hoạt từ nguồn nước cấp từ hai thuỷ vực này. 

Hiện tại các nhà máy cấp nước ở nước ta cũng như các chương trình quan trắc chất 

lượng nước quốc gia chưa quan tâm đến vấn đề độc tố vi khuẩn lam trong nguồn nước 

cấp. Do đó chỉ tiêu độc tố vi khuẩn lam cần thiết phải được quan tâm theo dõi đo đạc 

và quan trắc ở các nhà máy cấp nước, đặc biệt là vào các thời điểm có sự phát triển 

mạnh của vi khuẩn lam. 

Than hoạt tính từ vỏ dừa xử lý khá hiệu quả độc tố vi khuẩn lam cũng như các hợp 

chất gây mùi hôi. Do đó cần có những hạn mục xử lý sử dụng than hoạt tính ở các nhà 

máy cấp nước để đảm bảo an toàn cho cấp nước sinh hoạt. 

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15139) tại Cục 

Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 

N.P.D (NASATI) 


