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TIN TỨC SỰ KIỆN 

Nhà khoa học Việt Nam sáng chế miếng dán vi kim thay mũi tiêm 

 

(NASATI) Những miếng dán vi kim (microneedle) đang là xu thế để mở ra kỷ 

nguyên tiêm và xét nghiệm máu không gây đau đớn, có thể thay thế bơm kim tiêm. 

Cho dù được gắn vào ống tiêm hay miếng dán, microneedles ngăn ngừa cơn đau 

bằng cách tránh tiếp xúc với các đầu dây thần kinh. Thông thường, có chiều dài 50-

2.000 micrômet và rộng 1-100 micrômet (kích thước của sợi tóc người), chúng 

xuyên qua lớp da chết trên cùng để đến lớp thứ hai - biểu bì - bao gồm các tế bào 

tồn tại và một chất lỏng được gọi là chất lỏng kẽ. Nhưng hầu hết nó không chạm 

tới, hoặc chỉ chạm được vào lớp hạ bì bên dưới nơi có các đầu dây thần kinh, cùng 

với máu, mạch bạch huyết và mô liên kết. 

Theo xu hướng này, TS. Nguyễn Đức Thành, trợ lý Giáo sư tại Đại học Connecticut 

(Mỹ). Cách đây 6 năm, khi bắt đầu làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại Học viện Công nghệ 

Missachusetts (MIT), anh cùng nhóm nghiên cứu được Bill Gates và tổ chức từ thiện 

của ông tài trợ phát triển loại vaccine một lần tiêm thay vì nhiều mũi tiêm thông 

thường. Thời điểm đó, nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công các vi hạt vaccine cho 

một mũi tiêm duy nhất. Tuy nhiên, kích thước hạt vi này lớn hơn 0,2 mm, không đủ 

nhỏ để có thế chuyển vào trong cùng mũi tiêm, gây hạn chế liều vaccine đưa vào cơ 

thể. 

Không muốn công trình nghiên cứu phải dừng lại, TS. Thành tìm cách tạo ra phương 

pháp mới có thể khắc phục vấn đề của vi hạt vaccine. Năm 2018, ý tưởng làm miếng 

dán vaccine như miếng dán vết thương được TS. Thành phát triển. Việc phát triển 

miếng dán này có ý nghĩa lớn cho việc phổ cập vaccine toàn cầu, đặc biệt là người dân 

vùng sâu, vùng xa không thể ghi nhớ lịch tiêm nhắc lại, trong khi cách cơ sở y tế vài 

chục km. Miếng dán vaccine được nhóm phát triển dựa trên phương pháp sản xuất 

SEAL (StampEd Asembly of Polymer Layer) và công nghệ sản xuất chip máy tính. 

Phương pháp này giúp tạo ra những vi hạt nhỏ được điều chỉnh sẵn, có tác dụng nhả 

vaccine vào những thời điểm khác nhau và mô phỏng quá trình đưa thuốc vào cơ thể. 
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Theo TS. Thành, một miếng dán đủ để tạo hiệu ứng miễn dịch tương tự như những 

mũi tiêm nhắc lại trong một thời gian dài. Với kích thước bằng đầu ngón tay cái, 

miếng dán được đặt trực tiếp lên da để vaccine vào cơ thể người qua lớp biểu bì mỏng, 

không gây đau buốt như mũi tiêm. Vì thao tác đơn giản nên có thể sử dụng tại nhà để 

hạn chế lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế. Da sẽ tự lành và bao bọc các vi kim này bên 

trong. Sau khi hoàn thành quá trình đưa vaccine vào cơ thể, các vi kim này tự tiêu và 

biến mất khỏi da. Việc đưa vaccine vào da đồng thời làm tăng hiệu quả của thuốc bởi 

da có rất nhiều tế bào miễn dịch để phản ứng với các kháng nguyên vaccine. Như vậy, 

miếng dán này vừa nâng cao chất lượng vaccine và giúp ích rất nhiều trong việc tiếp 

nhận đầy đủ liều lượng theo cách thuận tiện nhất. Nhóm đã sử dụng miếng dán vi kim 

trên chuột với vaccine prevnar-13 chống lại vi khuẩn pneumoccocal gây ra bệnh viêm 

phổi và công bố kết quả trên trên tạp chí y sinh Nature Biomedical Engineering đầu 

năm 2020. 

Các thiết bị microneedle có thể cho phép thực hiện xét nghiệm và điều trị ở những khu 

vực chưa được phục vụ vì chúng không yêu cầu thiết bị đắt tiền hoặc đào tạo nhiều để 

quản lý. 
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Hệ thống thiết bị đo từ trường Trái đất: Sản phẩm của sự hợp tác liên ngành 

 

PGS.TS Đỗ Thị Hương Giang. 

(Báo Khoa học và Phát triển) Với sự kết nối chặt chẽ và hợp tác liên ngành giữa các 

nhóm trong và ngoài trường, các kết quả nghiên cứu về vật liệu từ trong những 

năm qua của nhóm PGS.TS Đỗ Thị Hương Giang (Đại học Công nghệ ĐHQGHN) 

đã dần dần được chuyển hóa thành những sản phẩm ứng dụng. 

Những sản phẩm này không chỉ áp dụng được vào đời sống mà còn có những tính 

năng vượt trội không hề thua kém các sản phẩm nhập ngoại đắt tiền trên thế giới.Nổi 

bật trong số đó phải kể đến Hệ thống thiết bị đo từ trường Trái đất tích hợp kỹ thuật 

GPS, được hoàn thành trong năm 2020 và sẵn sàng “đóng gói trao tay” đến người sử 

dụng. 

Từ vật liệu đến thiết bị 

Với hơn 20 năm nghiên cứu về vật liệu từ nói chung vật liệu từ siêu mềm nói riêng, 

PGS.TS Hương Giang và nhóm nghiên cứu của mình chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn 

nếu chỉ đi theo một quy trình nghiên cứu thông thường ở Việt Nam là: công bố quốc 

tế, đóng góp vào đào tạo đại học, sau đại học và sau đó… “chấm hết”. Giữa lúc ấy, 

trong lĩnh vực nghiên cứu của họ nổi lên một chủ đề rất bức thiết: đó là cần phải có các 

thiết bị để đo đạc từ trường Trái đất nhằm phục vụ việc vẽ bản đồ từ trường biển Đông 

cùng nhiều mục đích quan trọng khác từ dân dụng đến quân sự, an ninh, quốc phòng 

như vẽ bản đồ từ trường Trái đất; thăm dò khai thác khoáng sản, dầu khí; dò tìm các 

vật kim loại (bom, mìn, tàu ngầm, ngư lôi, tàu đắm, …) không lộ thiên; cảnh báo thiên 

tai, sóng thần, động đất, sạt lở,... Thế nhưng các sản phẩm đo từ trường trên thế giới 

luôn ở mức “trên trời” với 200-300 triệu đồng còn tại Việt Nam lại chưa có thiết bị nào 

như vậy được nội địa hóa. Họ đã đặt ra mục tiêu với những yêu cầu khắt khe cho chính 

mình như phải tự nghiên cứu để tìm ra được các vật liệu mới, làm chủ hoàn toàn công 

nghệ lõi cũng như phải thiết kế và chế tạo được hệ thống thiết bị đo và vẽ bản đồ từ 

trường trái đất với độ phân giải cao, định vị và truyền phát được dữ liệu không dây với 

kích thước nhỏ gọn và có giá thành rẻ để phục vụ được nhu cầu trong nước. 

“Tham vọng” ấy càng khiến nhóm nghiên cứu của PGS.TS Hương Giang ý thức được 

rõ hơn “chiếc chìa khóa quan trọng nhất” để tạo ra sản phẩm ứng dụng hoàn chỉnh mà 

giai đoạn trước đây họ đã bỏ lỡ, đó là: coi trọng và đẩy mạnh những sự hợp tác mang 
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tính liên ngành. Bởi để làm ra được thiết bị đo và định vị từ trường Trái đất, dù công 

nghệ lõi nhất vẫn là vật liệu từ siêu mềm và đầu đo cảm biến - lĩnh vực chuyên môn 

của nhóm nghiên cứu ở Đại học Công nghệ, nhưng để đưa thiết bị đến được bước hoàn 

thành cuối cùng sẽ cần phải tích hợp với mạch điện tử, khả năng đo lường xử lý tín 

hiệu và cả kỹ thuật định vị trong đó - những yêu cầu bắt buộc phải cần đến sự tham gia 

của các nhóm nghiên cứu khác. “Có thể hiểu là một sơ đồ thiết bị sẽ bao gồm rất nhiều 

module và mỗi module sẽ cần một nhóm thuộc các liên ngành gần phụ trách”, PGS.TS 

Hương Giang giải thích. 

 

Thiết bị được đo lường kiểm định các thông số hoạt động liên quan đến đo từ trường 

tại Trung tâm Đo lường thuộc Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. 

Hợp tác liên ngành 

PGS.TS Hương Giang thẳng thắn thừa nhận, “lúc làm nghiên cứu cơ bản thì nghĩ là 

mình làm được cảm biến rồi, nhưng thực chất đó là đo trên máy móc chuyên dụng của 

phòng thí nghiệm trong điều kiện tối ưu để đánh giá độ chính xác theo đúng năng lực 

thật của vật liệu. Còn khi cả một phòng thí nghiệm với những máy móc hiện đại ấy 

‘đóng gói’ trong một thiết bị rất nhỏ thì lại là điều vô cùng khó, đòi hỏi đội về điện tử 

phải rất am hiểu các vật liệu của nhóm mình”. Thêm vào đó, do từ trường Trái đất vốn 

dao động ở một dải rất thấp trong khoảng 20-60 microTesla, đầu đo cảm biến sẽ phải 

đáp ứng được một yêu cầu “cực kỳ khủng khiếp” khác là có độ chính xác đạt 0,1 

nanoTesla - bằng một phần nghìn hoặc phần triệu so với độ phân giải của các cảm biến 

đang được bán rộng rãi trên thị trường hiện nay, từ đó đòi hỏi phải có một công nghệ 

mới hoặc vật liệu mới chứ không thể thuần túy sử dụng các cảm biến với công nghệ 

truyền thống đã có, PGS.TS Giang cho biết. 

Đó là một trong những lý do khiến họ tìm đến hai nhóm nghiên cứu ở Đại học Bách 

khoa và Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự cùng một số doanh nghiệp thân thiết 

khác, đã từng phối hợp nghiên cứu một số sản phẩm ứng dụng trước đây như chảo 

anten thu tín hiệu vệ tinh và la bàn điện tử. 

Cái khó nhất trong quá trình hợp tác là làm thế nào để hiểu nhau và biến những kinh 

nghiệm, kiến thức của mình thành sản phẩm liên ngành. Song, với sự chủ động của tất 

cả các thành viên, dù giai đoạn đầu hợp tác là “một quá trình dài và tương đối mất thời 

gian”, đến khi nhận nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia để chế tạo và thử nghiệm hệ 

thống đo và định vị từ trường Trái đất vào năm 2017, các nhóm nghiên cứu đã có sự 
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hiểu biết sâu sắc lẫn nhau và sẵn sàng để phối hợp một cách ăn ý. Với mỗi bài toán đặt 

ra, họ sẽ cùng ngồi lại phân tích. “Nhóm vật liệu của chúng tôi sẽ cho biết mỗi kiểu 

đầu đo vật lý có tính năng hoạt động như thế nào. Từ đó, đội điện tử sẽ đưa ra các lựa 

chọn linh kiện để chúng tôi tư vấn đâu là linh kiện phù hợp. Sau đó, chúng tôi sẽ tích 

hợp lại để thử nghiệm và cùng ‘mổ xẻ’ kết quả để đưa ra những lựa chọn tối ưu hơn”, 

PGS.TS Giang kể lại. Hay với yêu cầu về độ ổn định của hệ thống bo mạch, “nếu đội 

điện tử không chạy được một khối phát trong dải tần số nào đó, chúng tôi sẽ cùng trao 

đổi để nếu muốn giữ điều kiện làm việc của linh kiện này thì dải tần số phải thay đổi 

hoặc ngược lại”. 

 

Nhóm chạy thử nghiệm hệ thống thiết bị phục vụ đo và vẽ bản đồ từ trường Trái đất 

trên biển 

Cứ thế, từng yêu cầu “khó nhằn” từ quá trình nghiên cứu đến thử nghiệm và đóng gói 

đều được các nhóm giải quyết gọn ghẽ. Và kết quả là, không chỉ hệ thống thiết bị đo 

và định vị từ trường Trái đất dựa trên hiệu ứng Từ giảo - Áp điện và kỹ thuật GPS 

hoàn chỉnh của nhóm đã được ra đời với những tính năng không thua kém thiết bị đo 

từ trường trên thế giới, mà nhóm còn sở hữu thêm 2 đơn sáng chế độc quyền được Cục 

Sở hữu Trí tuệ chấp nhận, 2 bài báo quốc tế ISI với chỉ số ảnh hưởng IF (impact 

factor) cao (> 3.2) đã được công bố, 1 quy trình công nghệ chế tạo, 15 linh kiện cảm 

biến và 5 thiết bị đo từ trường Trái đất được đóng gói hoàn thiện - những kết quả “trải” 

từ các nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu ứng dụng. 

Điểm quan trọng nhất là, cảm biến do các nhóm nghiên cứu chế tạo đã đạt được dải từ 

trường đo từ -150.000 đến 150.000 nanoTesla và có độ phân giải rất cao là 0,1 

nanoTesla - cho phép phát hiện được những thay đổi rất nhỏ của từ trường ở bề mặt 

trái đất mà các cảm biến với công nghệ truyền thống trên thị trường không làm được - 

từ đó giúp nâng cao khả năng cảnh báo thiên tai, động đất; định vị các mỏ tài nguyên 

hay áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác. Đặc biệt, do làm chủ được công nghệ lõi nên 

nếu có bất kỳ yêu cầu ứng dụng cảm biến trong lĩnh vực nào khác từ quân sự đến dân 

sự, nhóm đều có thể nghiên cứu để phát triển phù hợp theo từng mục đích. Nhờ nội địa 

hóa được như vậy, một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất đối với người tiêu 

dùng là giá thành “chắc chắn sẽ rẻ hơn những sản phẩm của nước ngoài rất nhiều”, 

PGS.TS Hương Giang hồ hởi nói. 
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Hiện sản phẩm của nhóm đã được Trung tâm Đo lường thuộc Cục Tiêu chuẩn - Đo 

lường - Chất lượng kiểm định và có thể sẵn sàng chuyển giao sử dụng. “Nếu bây giờ 

có nơi cần sản xuất với số lượng nhỏ, đơn chiếc thì chúng tôi đã có thể sản xuất ngay 

trong phòng thí nghiệm, còn nếu doanh nghiệp có nhu cầu số lượng lớn thì nhóm cũng 

đã sẵn sàng chuyển giao”, PGS.TS Giang cho biết. 

 

Hệ thống thiết bị đo từ trường Trái đất tích hợp kỹ thuật GPS và truyền phát không 

dây 

“Nếu cùng ngồi lại được với nhau, không gì là không làm được” 

Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng cơ sở vật chất và nguồn kinh phí đầu tư 

“khủng” là yếu tố quan trọng nhất để làm ra một sản phẩm ứng dụng “ra tấm ra món”, 

với PGS.TS Đỗ Thị Hương Giang, yếu tố này mới chỉ đóng vai trò thứ yếu, dù chị 

thẳng thắn chia sẻ nếu không phải nhờ có đề tài được Bộ Khoa học và Công nghệ phê 

duyệt trong Chương trình Phát triển Vật lý giai đoạn 2015-2020 thì nghiên cứu của chị 

có thể sẽ chỉ dừng lại được ở mức độ thỏa mãn đam mê mà thôi. Theo chị, trong 

nghiên cứu, thay vì chờ đợi sự đầu tư mới về thiết bị, chị cố gắng kế thừa nhưng có 

dịch chuyển hướng nghiên cứu để phù hợp và làm sao khai thác được tối đa hiệu quả 

sử dụng của các trang thiết bị có sẵn tại các phòng thí nghiệm. 

Và với sự linh hoạt ấy, các sản phẩm ứng dụng của nhóm dần được cho ra đời với 

phiên bản sau ngày càng chuyên nghiệp hơn phiên bản trước. “Mục tiêu của chúng tôi 

là có thể sản xuất sản phẩm đại trà với giá thành đáp ứng được khả năng kinh tế của 

người dùng ở trong nước. Chúng tôi không chọn làm ra các sản phẩm quá hiện đại mà 

chọn những thứ ít phụ thuộc vào công nghệ hoặc không quá tốn kém, nhưng vẫn phải 

đảm bảo được các thông số kỹ thuật cạnh tranh”, PGS Hương Giang chia sẻ. Đối với 

chị, sự kết nối giữa các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực mới là chiếc chìa khóa quan 

trọng nhất để họ biến từng mảnh ghép nghiên cứu nhỏ lẻ thành những sản phẩm ứng 

dụng hoàn chỉnh. “Miễn là các chuyên gia cùng ngồi lại, chia sẻ thông tin cởi mở và 

bắt tay làm việc cùng nhau, tôi nghĩ không có hướng nghiên cứu nào là không làm 

được”. 

Và để duy trì được sự hợp tác dài lâu như nhóm của PGS.TS Hương Giang, có lẽ còn 

có sự đóng góp của một yếu tố không kém phần quan trọng khác, là sự trao đổi cởi mở 
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và ghi nhận công lao của tất cả mọi người. Dù là “tổng công trình sư” và đảm trách 

việc điều phối tất cả các công đoạn cũng như nhiệm vụ nghiên cứu làm chủ công nghệ 

lõi (phần khó khăn và quan trọng nhất trong nghiên cứu sản phẩm), PGS.TS Hương 

Giang không nhận những “chiến công” lớn nhất về phía mình. “Tất cả các thành viên 

trong nhóm nghiên cứu hay doanh nghiệp tham gia đều được chúng tôi ghi nhận trong 

các công trình công bố và bằng sáng chế”, chị nói. Đến bây giờ mỗi khi có một nhiệm 

vụ mới, các thành viên của các nhóm đều sẵn lòng “xắn tay áo” vào cuộc để thực hiện 

cùng ngay mà không đòi hỏi phải có bất cứ điều kiện gì vì họ biết rằng, những gì họ bỏ 

ra đều sẽ được ghi nhận xứng đáng. 

Nhận thấy nhu cầu lớn về các thiết bị có liên quan đến cảm biến, vật liệu từ, mới đây 

nhóm của PGS.TS Hương Giang đã có buổi làm việc với Bệnh Viện E để tiến đến hợp 

tác phát triển các ứng dụng liên quan tới y-sinh nhằm hỗ trợ các trung tâm khám chữa 

bệnh vừa và nhỏ đồng thời giảm tải gánh nặng cho các tuyến trên. “Nhờ buổi gặp ấy, 

chúng tôi biết thêm được rất nhiều thông tin và nhu cầu từ bệnh viện, từ khoa Nhi, 

khoa Lão đến Tim mạch, Hồi sức cấp cứu… Mỗi người bằng chính kinh nghiệm nghề 

nghiệp lại cung cấp cho chúng tôi những thông tin khác nhau, nếu không có buổi gặp 

ấy, những gì mình biết sẽ chỉ co cụm ở một lĩnh vực hẹp nào đó”, PGS.TS Giang nói, 

“cũng từ đó mà chúng tôi thấy được nhu cầu hợp tác có ở khắp mọi nơi”./. 
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Tủ giữ nóng thức ăn cho "bếp Việt" 

 

Tủ giữ nóng thức ăn làm bằng inox 304. 

(CESTI) Tủ giữ nóng thức ăn inox 304 (quầy giữ nóng thức ăn) là một trong những 

sản phẩm nổi bật do Công ty TNHH Công nghiệp Bếp Việt (TP.HCM) sản xuất và 

cung cấp, phù hợp với nhiều không gian "bếp Việt". Thức ăn, thực phẩm đã qua 

chế biến luôn được giữ nóng và giữ lại hương vị cũng như giá trị dinh dưỡng trong 

nhiều giờ liền. 

Hiện nay nhiều đơn vị kinh doanh thực phẩm như nhà hàng, khách sạn, quán ăn, căn 

tin bệnh viện, trường học hay các bếp ăn tập thể của công ty, nhà máy, xí nghiệp đều 

có nhu cầu sử dụng các thiết bị giữ nóng thức ăn. Thực tế, những đơn vị này thường 

chế biến lượng thức ăn lớn, đủ để bán trong cả ngày hoặc cung cấp cùng một lúc. Tuy 

nhiên, thức ăn sẽ bị nguội, phải hâm nóng lại trong nồi, vừa mất thời gian cho người 

bán mà món ăn cũng không còn giữ được mùi vị, độ ngon và các dưỡng chất như ban 

đầu. Tủ giữ nóng thức ăn sẽ giúp giải quyết các vấn đề này, mang đến cho thực khách 

sự ngon miệng và an tâm về vệ sinh thực phẩm, từ đó giúp cho quá trình kinh doanh 

được tiện lợi, thu hút thêm nhiều khách, tăng doanh thu,… 

Vì vậy, Bếp Việt đã cho ra đời các thiết bị giữ nóng thức ăn như tủ giữ nóng thức ăn, 

quầy giữ nóng thức ăn, quầy hâm nóng thức ăn bằng điện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của thị trường, phát triển thương hiệu Việt dành cho người Việt. Trong đó, tủ 

giữ nóng thức ăn (quầy giữ nóng thức ăn) inox 304 với nhiều ưu điểm nổi bật, được thị 

trường đón nhận tích cực. 

Tủ giữ nóng có thiết kế nhỏ gọn, được làm bằng inox SUS 304 đối với toàn bộ thân tủ 

và các khay chứa thức ăn. Thân tủ có lớp cách nhiệt giữ cho nhiệt nóng không tỏa ra 

bên ngoài, thức ăn luôn được giữ nóng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các khay 

đựng thức ăn được thiết kế riêng biệt với thân tủ, mỗi khay đều có nắp đậy riêng, sau 

khi sử dụng có thể tháo ra để vệ sinh và chùi rửa dễ dàng. Khay không bị gỉ sét hay 

ngả màu vàng trong môi trường gia vị của thực phẩm, được công nhận an toàn thực 

phẩm và chuyên sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất thiết bị bếp. Ngoài ra, bên 

dưới các khay thức ăn có quầy tủ rộng với cửa lùa hoặc của kéo để chứa các dụng cụ, 



10 

 

đồ dùng nhà bếp giúp cho quá trình sử dụng thuận tiện và gọn gàng. Mỗi tủ giữ nóng 

cũng được gắn các bánh xe dưới chân tủ giúp dễ dàng di chuyển khi cần. 

Tủ giữ nóng thức ăn của Bếp Việt hoạt động theo nguyên lý hâm nóng, giữ nóng thức 

ăn bằng hơi nước qua điện trở được đốt nóng, bao gồm hệ thống điện điều khiển và 1 

thanh điện trở (thanh nhiệt). Phần điện điều khiển tủ giữ nóng được thiết kế dễ sử 

dụng, cho phép điều chỉnh nhiệt độ tự động (từ 30
0
C đến 120

0
C) giúp kiểm soát được 

nhiệt độ phù hợp theo nhu cầu sử dụng. Khi sử dụng, nước trong tủ được làm nóng tạo 

hơi nước nóng đi vào khắp các khe của khay đựng thức ăn truyền nhiệt và làm nóng 

thức ăn; khi hơi nước đủ nóng có thể điều chỉnh nhiệt độ về mức mong muốn. Trong 

khoang chứa nước, khi điện trở hoạt động đến nhiệt độ nhất định nó sẽ tự ngắt và khi 

nhiệt độ giảm xuống nó tự hoạt động lại, điều này giúp tiết kiệm điện tối đa. 

 

Các khay đựng thức ăn được thiết kế với nhiều kích cỡ theo yêu cầu của khách hàng. 

Hiện tại, Bếp Việt sản xuất và cung cấp 2 dòng sản phẩm chính là tủ giữ nóng thức ăn 

có kính và tủ giữ nóng thức ăn không có kính với nhiều loại kích cỡ và kích thước 

khay khác nhau từ 3 khay đến 80 khay hoặc thiết kế theo yêu cầu của khách hàng 

nhằm đáp ứng mọi tối đa cầu của khách hàng. Tủ giữ nóng có kính là loại chuyên dùng 

cho các cửa hàng, quán bán cơm có vị trí kinh doanh nằm gần mặt đường cần che chắn 

khói bụi từ xe cộ, giữ cho các khay chứa thức ăn được đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Tủ giữ nóng thức ăn không có kính phù hợp với các căn tin, nhà bếp của bệnh 

viện, trường học, khu bếp ăn công nghiệp của công ty, nhà máy xí nghiệp hoặc những 

nơi kinh doanh, khu bếp không có khói bụi như nhà hàng, khách sạn để giảm chi phí 

đầu tư ban đầu. Loại tủ này đang được sử dụng rộng rãi, cho thấy rất thuận tiện, thiết 

kế nhỏ gọn, dễ di chuyển, phù hợp với mọi không gian "bếp Việt". Ngoài ra, Bếp Việt 

còn cung cấp các sản phẩm inox khác như: tủ nấu cơm công nghiệp, nồi nấu xôi, nồi 

nấu cơm canh, nồi nấu rượu, nồi nấu có cánh khuấy, nồi nấu cao, nồi nấu phở,... 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI 

Nâng cao hiệu quả và tính ổn định lâu dài của pin mặt trời perovskite 

 

Trong vài năm qua, các nhà nghiên cứu đã nỗ lực phát triển các thiết kế mới cho 

pin mặt trời perovskite để có thể cải thiện hiệu suất, nâng cao hiệu quả và độ ổn 

định cho chúng theo thời gian. Cách thức để đạt được điều này là kết hợp perovskite 

halogenua 2-D và 3-D để tận dụng các đặc tính có lợi của cả hai loại perovskite 

khác nhau này. Cấu trúc tinh thể hai chiều của perovskites halogenua 2-D có khả 

năng chống ẩm cao, do đó, nó có thể giúp tăng hiệu suất và độ bền của pin mặt trời 

có lớp perovskite 3-D halogen hấp thụ ánh sáng. Tuy nhiên, hầu hết các chiến lược 

kết hợp perovskite halogenua 2-D và 3-D được đề xuất cho đến nay chỉ đơn giản là 

trộn hai vật liệu này với nhau (ví dụ: trộn tiền chất 2-D với perovskite 3-D dựa trên 

dung dịch hoặc phản ứng tiền chất 2-D dung dịch trên lớp perovskite 3-D). 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Hàn Quốc gần đây đã phát 

minh ra một phương pháp thay thế để tạo ra các pin mặt trời kết hợp perovskite 

halogenua 2-D và 3-D. Cách tiếp cận này, đăng trên tạp chí Nature Energy, có thể giúp 

cải thiện đồng thời cả hiệu quả và sự ổn định lâu dài của các pin này. 

“Mặc dù việc trộn các màng perovskite khác nhau có một số tác dụng tốt đến hiệu quả 

và độ ổn định độ ẩm, nhưng sự hình thành 2-D thông qua quá trình xử lý dung dịch 

với phản ứng hóa học của tiền chất 2-D với 3-D halogenua có nhiều hạn chế, chẳng 

hạn như dễ bị tác động bởi nhiệt và khó khăn trong việc tạo các mối nối để thiết kế 

điện trường bên trong thiết bị do sự hình thành pha 2-D chuẩn (the quasi-two-

dimensional) ngoài ý muốn. Chúng tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề này”, GS Jun 

Hong Noh cho biết trên TechXplore. 

Để khắc phục những hạn chế của các chiến lược tạo ra pin mặt trời perovskite 2-D/3-D 

halogenua được đề xuất trước đây, Giáo sư Noh và các đồng nghiệp của ông đã cố 

gắng tạo ra một điểm nối phù hợp ở giữa lớp hấp thụ ánh sáng của pin mặt trời (với 

một dải tần hẹp) và lớp 2-D chức năng (với băng thông rộng). Lớp chức năng này 

được tìm thấy trong nhiều cấu trúc pin mặt trời hiệu suất cao hiện có, bao gồm 

arsenide gali (GaAs) và pin năng lượng mặt trời dị thể với lớp bán dẫn siêu mỏng bên 

trong (HIT). 

Pin mặt trời GaAs và HIT sử dụng chất bán dẫn III-V (AlGaAs) và silicon vô định 

hình (a-Si), như một lớp chức năng với dải tần rộng, để tạo thành điện trường thích 
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hợp bên trong. Trong các pin mặt trời, lớp chức năng và lớp hấp thụ ánh sáng thường 

đồng nhất. Do đó, để thiết kế những tấm pin mặt trời mới này, giáo sư Noh và các 

đồng nghiệp của ông đảm bảo rằng họ sử dụng perovskite 2-D halogen với một dải 

rộng đồng nhất với perovskite 3-D mà họ đã chọn. 

GS Noh nói, để tạo một mạch nối giao nhau 2-D/3-D nguyên vẹn, chúng tôi thấy quá 

trình xử lý dung dịch cần phải loại trừ khi định hình mạch nối. Đó là cách thức quy 

trình tăng trưởng trong mặt phẳng pha rắn (the solid-phase in-plane growth (SIG) ra 

đời. Trong quy trình SIG, phim 3-D và phim 2-D được chuẩn bị riêng biệt, phim 2-D 

được xếp chồng lên film 3-D để chúng quay mặt vào nhau, sau đó bằng phương pháp 

gia nhiệt và áp suất để tạo ra màng 2-D phát triển trên lớp 3-D. 

Sử dụng chiến lược thiết kế độc đáo này, các nhà nghiên cứu phát triển được một 

màng 2-D có độ trong suốt cao trên màng perovskite 3-D halogen mà không làm hỏng 

màng này và không cần sử dụng dung môi. Điều này dẫn đến sự hình thành của mạch 

nối giao nhau 2-D / 3-D nguyên vẹn. 

Giáo sư Noh và các đồng nghiệp của ông phát hiện ra rằng cách tiếp cận của họ không 

dẫn đến sự hình thành màng bán 2-D ngoài ý muốn đôi khi có thể xảy ra khi các màng 

perovskite halogenua 2-D và 3-D được trộn với nhau. Cấu trúc màng bằng phương 

pháp mới này là ổn định về mặt nhiệt, đồng thời cho phép các nhà nghiên cứu dễ dàng 

kiểm soát độ dày của màng 2-D và điều khiển điện trường bên trong của mạch giao 

nhau 2-D/3-D. 

“Cách tiếp cận của chúng tôi có thể đồng thời cải thiện hiệu quả và tính ổn định lâu 

dài của pin mặt trời perovskite. Ngoài ra, chúng tôi đã giới thiệu một phương pháp để 

tạo ra mối nối nguyên vẹn (halogen/ halogen) giữa các halogen đồng nhất, thay vì tạo 

ra mạch giao nhau giữa các vật liệu không đồng nhất (halogen/oxit hoặc halogen/hữu 

cơ), dạng cấu trúc thiết bị thông thường cho đến nay trong pin mặt trời perovskite”, 

GS Noh nói. 

Chiến lược thiết kế do Giáo sư Noh và các đồng nghiệp của ông đưa ra có thể sớm 

được sử dụng để tạo ra pin mặt trời perovskite mối nối halogenua 2-D/3-D vừa có hiệu 

suất cao vừa có độ ổn định nhiệt cao. Trong tương lai, nghiên cứu của họ cũng có thể 

truyền cảm hứng cho các nhóm nghiên cứu khác áp dụng chiến lược tương tự hoặc đưa 

ra các phương pháp tương tự để cải thiện hiệu suất của pin mặt trời perovskite. 

GS Noh cũng cho biết, trong nghiên cứu gần đây, họ đã sử dụng butylammonium chì 

iodide (BA2PbI4), cấu trúc đơn giản nhất trong số các perovskite 2-D halogen. Tuy 

nhiên, nghiên cứu khám phá việc áp dụng perovskite 2-D mới này đang được tiến hành 

để tạo ra được các mạch nối nhau 2-D/3-D tốt hơn. Thông qua đó, họ hy vọng rằng sẽ 

có thể triển khai pin mặt trời perovskite hiệu quả cao, chẳng hạn như GaAs. 

P.T.T (NASATI), theo https://techxplore.com/news/2021-01-strategy-efficiency-long-

term-stability-perovskite.html, 
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Hướng tới sản xuất nhiên liệu hydro sạch hơn, bền vững hơn 

 

Hydro được tìm thấy trong nhiều loại hợp chất trên Trái đất, phổ biến nhất là kết hợp 

với oxy để tạo ra Sản xuất nhiên liệu hydro từ nước quy mô lớn, hàng loạt, hiệu quả 

cao đang dần trở thành hiện thực nhờ vào công trình nghiên cứu của các nhà khoa 

học Trường Đại học tiểu bang Oregon thuộc Đại học Cornell và Phòng thí nghiệm 

quốc gia Argonne. Nhóm chuyên gia đã sử dụng các công cụ thí nghiệm tiên tiến để 

hiểu rõ hơn về quy trình xúc tác điện hóa sản xuất nhiên liệu hydro sạch hơn, bền 

vững hơn so với việc tạo ra hydro từ khí tự nhiên. Những phát hiện này đã được 

công bố trên tạp chí Science Advances mới đây. 

nước, và nó đóng vai trò rất quan trọng liên quan đến các ngành khoa học, công nghiệp 

và năng lượng. Nó cũng xuất hiện ở dạng hydrocacbon, các hợp chất bao gồm hydro 

và carbon như metan, thành phần chính của khí tự nhiên. 

Zhenxing Feng, giáo sư kỹ thuật hóa học Trường Đại học tiểu bang Oregon, người 

đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Việc sản xuất hydro đóng vai trò quan trọng đối với 

nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, chẳng hạn như pin nhiên liệu cho ô tô 

và tạo ra nhiều hóa chất hữu ích như ammoniac. Nó cũng được sử dụng trong quá 

trình tinh luyện kim loại, sản xuất các vật liệu nhân tạo như nhựa và cho một loạt các 

mục đích khác”. 

Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, hầu hết sản xuất hydro từ nguồn mêtan như khí tự nhiên 

đều thông qua phương pháp có tên là phương pháp thay đổi hơi nước-mê tan (steam-

methane reforming). Quy trình này bao gồm các quy trình chuyển đổi khí mê-tan 

thành hơi nước áp lực với sự có mặt của chất xúc tác, tạo ra phản ứng tạo ra hydro và 

carbon monoxide và một lượng nhỏ carbon dioxide. 

Bước tiếp theo được gọi là phản ứng chuyển đổi nước - khí, trong đó cacbon monoxit 

và hơi nước được phản ứng thông qua một chất xúc tác khác, tạo ra cacbon đioxit và 

hydro bổ sung. Bước cuối cùng, hấp phụ áp suất chuyển đổi, carbon dioxide và các tạp 

chất khác bị loại bỏ, giữ lại hydro tinh khiết. 

So với phương pháp thay đổi khí tự nhiên, sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái 

tạo để tách nước lấy hydro thì phương pháp này là sạch hơn và bền vững hơn. Tuy 

nhiên, hiệu suất tách nước thấp, chủ yếu là do điện thế cao (quá thế) - chênh lệch giữa 

điện thế thực tế và điện thế lý thuyết của phản ứng điện hóa – của phản ứng tiến hóa 

oxy hoặc OER, một bán phản ứng quan trọng trong quy trình này. Bán phản ứng là hai 
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phần của phản ứng oxi hóa khử, phản ứng trong đó các electron được di chuyển giữa 

hai chất phản ứng; khử là nhận electron, oxi hóa nghĩa là mất electron, Feng nói. 

Khái niệm bán phản ứng thường được dùng để mô tả những gì diễn ra trong tế bào 

điện hóa, và các phản ứng bán phần thường được sử dụng như một cách để cân bằng 

các phản ứng oxy hóa khử. Quá điện thế là biên độ giữa hiệu điện thế lý thuyết và điện 

áp thực tế cần thiết để tạo ra phản ứng điện phân. 

Các chất xúc tác điện rất quan trọng trong việc thúc đẩy phản ứng tách nước bởi nó hạ 

thấp thế năng, nhưng việc phát triển các chất xúc tác điện hiệu suất cao là việc không 

đơn giản. Một trong những trở ngại lớn là thiếu các thông tin liên quan đến cấu trúc 

phát triển của các chất xúc tác điện trong quá trình điện hóa. Hiểu được cấu trúc và sự 

tiến hóa hóa học của chất xúc tác điện trong OER là điều cần thiết để phát triển các vật 

liệu điện xúc tác chất lượng cao và năng lượng bền vững. 

Giáo sư Feng và các cộng sự đã sử dụng bộ công cụ mô tả đặc tính tiên tiến để nghiên 

cứu sự tiến hóa cấu trúc nguyên tử của chất xúc tác điện OER hiện đại, stronti iridate 

(SrIrO3), trong chất điện phân axit. 

“Chúng tôi muốn tìm hiểu nguồn gốc của hoạt tính cao kỷ lục của Stronti iridate 

(SrIrO3) đối với OER - cao hơn gấp 1.000 lần so với chất xúc tác thương mại thông 

thường, iridium oxide. Sử dụng thiết bị Synchrotron-based X-ray tại Argonne và quang 

phổ quang điện tử tia X trong phòng thí nghiệm tại Cơ sở hạ tầng công nghệ nano Tây 

Bắc tại OSU, chúng tôi đã quan sát thấy bề mặt hóa học và sự chuyển đổi tinh thể 

thành vô định hình của SrIrO3 trong OER”, ông nói. 

Các quan sát đã mang đến sự hiểu biết sâu sắc về khả năng hoạt động của stronti 

iridate và dẫn đến khả năng thiết kế các chất xúc tác tốt hơn. 

“Phát hiện chi tiết ở quy mô nguyên tử này của chúng tôi giải thích lớp strontium 

iridate hoạt tính hình thành trên strontium iridate như thế nào và cho thấy vai trò 

quan trọng của quá trình kích hoạt oxygen và sự khuếch tán ion đối với sự hình thành 

của các đơn vị OER hoạt tính”, Feng bày tỏ thêm. 

P.T.T (NASATI), theo https://phys.org/news/2021-01-key-cleaner-sustainable-

production-hydrogen.html 
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Ngứa cấp tính ở bệnh nhân chàm liên quan đến các chất gây dị ứng môi trường 

 

Ngoài phát ban trên da, nhiều bệnh nhân chàm còn bị ngứa kinh niên. Tệ hơn nữa, 

thuốc kháng histamine, phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho chứng ngứa và dị ứng 

thường không giúp ích gì. 

Nghiên cứu mới từ Trường Đại học Y khoa Washington ở St. Louis chỉ ra rằng các 

chất gây dị ứng trong môi trường thường là nguyên nhân gây ra những đợt ngứa cấp 

tính ở bệnh nhân chàm và ngứa thường không phản ứng với thuốc kháng histamine vì 

tín hiệu ngứa được chuyển đến não. 

Phát hiện này đưa ra mục tiêu và chiến lược mới khả thi để giúp bệnh nhân chàm đối 

phó với những đợt ngứa cấp tính, nghiêm trọng. Con đường gây ngứa điển hình ở bệnh 

nhân eczema liên quan đến tế bào trên da bị kích hoạt và sau đó giải phóng histamine, 

chất này có thể bị ức chế bằng thuốc kháng histamine. Nhưng với cơn ngứa cấp tính 

này, một loại tế bào khác trong máu sẽ truyền tín hiệu ngứa đến các dây thần kinh. 

Những tế bào đó sản xuất quá nhiều chất không phải histamine khác gây ngứa. Do đó, 

thuốc kháng histamine không hoạt động theo các tín hiệu như vậy. 

Ông Kim - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ngứa & Rối loạn Cảm giác cho biết: 

“Chúng tôi đã xem xét tình trạng ngứa cấp tính ở bệnh chàm với các phản ứng dị ứng 

do một quần thể tế bào hoàn toàn khác lây truyền. Ở những bệnh nhân bị ngứa cấp 

tính, cơ thể của họ phản ứng giống như ở những người bị dị ứng cấp tính. Nếu chúng 

ta có thể ngăn chặn con đường này bằng thuốc, sẽ mang đến chiến lược điều trị không 

chỉ ngứa mà còn các vấn đề khác, bao gồm cả sốt hoa cỏ và hen suyễn”. 

Sốt hoa cỏ (Fever) là một rối loạn dị ứng đặc trưng bởi phản ứng miễn dịch phóng đại 

với các tác nhân môi trường. Ví dụ phổ biến bao gồm phấn hoa, có dại và mèo. 

Trong những năm gần đây, có một số nghiên cứu lâm sàng đã thử nghiệm các mô hình 

liên quan đến việc ngăn chặn Immunoglobulin E (IgE), là chất do hệ thống miễn dịch 

tạo ra để phản ứng với chất gây dị ứng. Bệnh nhân bị dị ứng tạo ra IgE, gây ra phản 

ứng dị ứng, nhưng vai trò của nó đối với ngứa vẫn chưa rõ ràng. Xem xét dữ liệu từ 

các nghiên cứu lâm sàng về nhiều loại thuốc nhằm điều trị ngứa mãn tính, nhóm 

nghiên cứu nhận thấy mô hình mà bệnh nhân báo cáo về các đợt ngứa cấp tính, thường 

là sau khi tiếp xúc với một số chất gây dị ứng trong môi trường. Họ phát hiện ra những 
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bệnh nhân chàm tạo ra IgE để phản ứng với các chất gây dị ứng trong môi trường có 

nhiều khả năng bị các đợt ngứa cấp tính nặng hơn. 

Ông Kim giải thích: “Các chất gây dị ứng trong môi trường thực sự thúc đẩy loại 

ngứa này. Giả sử một bệnh nhân mắc bệnh chàm đến nơi có nuôi mèo, thì cơn ngứa 

của người đó trở nên dữ dội. Có khả năng lông mèo đang kích hoạt IgE và IgE đang 

kích hoạt cơn ngứa”. 

Nhóm của Kim đã đưa những quan sát này đến phòng thí nghiệm, nơi tạo ra mô hình 

chuột bị chàm. Họ thấy khi chuột tạo ra IgE, chúng bắt đầu ngứa. Nhưng không giống 

như các tín hiệu ngứa bình thường, trong đó một số tế bào trong da được gọi là tế bào 

mast giải phóng histamine, IgE ở chuột bị chàm kích hoạt một loại tế bào bạch cầu gọi 

là basophil. Sau đó, những tế bào đó đã kích hoạt nhóm tế bào thần kinh hoàn toàn 

khác với các tế bào mang tín hiệu ngứa phản ứng với thuốc kháng histamine. 

Ngứa cấp tính ở bệnh chàm có liên quan đến việc tiếp xúc với các chất gây dị ứng có 

thể giúp họ tránh những thứ khiến họ ngứa dữ dội, bao gồm động vật, bụi, nấm mốc 

hoặc một số loại thực phẩm. Kết quả nghiên cứu đã mang đến cho những công ty dược 

phẩm nhiều mục tiêu mới để điều trị ngứa ở bệnh nhân chàm, bao gồm protein và phân 

tử đã xác định được dọc theo con đường miễn dịch thần kinh. 

Đ.T.V (NASATI) theo https://medicalxpress.com/news/2021-01-acute-eczema-patients-

linked-environmental.html, 
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Nhóm kháng sinh mới chống lại nhiều loại vi khuẩn 

 

Các nhà nghiên cứu ở Viện Wistar đã phát hiện ra một nhóm hợp chất mới có tác 

dụng tiêu diệt các mầm bệnh vi khuẩn kháng thuốc đồng thời gây ra phản ứng miễn 

dịch, nhóm hợp chất mới này sẽ giúp chống lại tình trạng kháng thuốc 

(antimicrobial resistance - ARM). 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng kháng thuốc (AMR) là một trong 

10 mối đe dọa sức khỏe cộng đồng toàn cầu đối với loài người. Theo dự báo, đến năm 

2050, các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh có thể cướp đi sinh mạng của 10 

triệu người mỗi năm và tạo ra gánh nặng 100 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu. 

Nhà nghiên Farokh Dotiwala (tác giả chính của nghiên cứu) cho biết: "Chúng tôi đã 

thực hiện một chiến lược kép để phát triển các phân tử mới có thể tiêu diệt các bệnh 

nhiễm trùng khó điều trị, đồng thời tăng cường phản ứng miễn dịch tự nhiên của vật 

chủ". Nhóm tác giả gọi nhóm hợp chất mới phát hiện là kháng sinh miễn dịch tác dụng 

kép (DAIA). 

Các loại thuốc kháng sinh hiện có thường nhắm vào các chức năng chủ yếu của vi 

khuẩn, bao gồm khả năng tổng hợp axit nucleic và protein, xây dựng màng tế bào và 

các con đường trao đổi chất. Tuy nhiên, vi khuẩn có thể kháng thuốc bằng cách làm 

biến đổi mục tiêu mà thuốc kháng sinh thông thường đang hướng tới, làm mất tác 

dụng thuốc kháng sinh. Vì vậy, việc khai thác hệ thống miễn dịch để tấn công vi khuẩn 

đồng thời với việc sử dụng kháng sinh sẽ khiến cho vi khuẩn khó phát triển sức đề 

kháng và dễ dàng bị tiêu diệt hơn. 

Ông Dotiwala và đồng nghiệp đã tập trung vào một con đường trao đổi chất cần thiết 

cho hầu hết các vi khuẩn nhưng không có ở người. Con đường này được gọi là methyl-

D-erythritol phosphate (MEP) hoặc con đường không mevalonate, được dùng để tấn 

công vào isoprenoids - các phân tử cần thiết cho sự tồn tại của tế bào ở hầu hết các vi 

khuẩn gây bệnh. Nhóm nghiên cứu nhắm mục tiêu đến enzym IspH, một enzym thiết 

yếu trong tổng hợp isoprenoid. Với sự hiện diện rộng rãi của IspH trong thế giới vi 

khuẩn, cách tiếp cận này có thể nhắm mục tiêu đến nhiều loại vi khuẩn khác nhau. 
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Qua sàng lọc các hợp chất có sẵn trên thị trường về khả năng liên kết enzymevà các 

hợp chất mạnh nhất ức chế chức năng IspH, nhóm nghiên cứu đã chứng minh rằng 

chất ức chế IspH mới kích thích hệ thống miễn dịch tạo ra hoạt động tiêu diệt vi khuẩn 

mạnh hơn và đặc hiệu hơn so với các kháng sinh tốt nhất hiện nay khi thử nghiệm trên 

các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh. Trong các mô hình thử nghiệm, tác dụng diệt 

khuẩn của chất ức chế IspH vượt trội hơn so với các kháng sinh truyền thống. Tất cả 

các hợp chất được thử nghiệm cũng được chứng minh là không độc hại đối với tế bào 

của con người. 

"Kích hoạt miễn dịch đại diện cho đòn tấn công thứ hai của chiến lược DAIA", Kumar 

Singh, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại phòng thí nghiệm của Dotiwala, đồng tác giả 

nghiên cứu, cho biết. 

Dotiwala nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng chiến lược DAIA có thể đại diện cho một 

bước ngoặt tiềm năng trong cuộc chiến chống lại AMR, tạo ra sức mạnh kết hợp giữa 

khả năng tiêu diệt trực tiếp vi khuẩn của thuốc kháng sinh với sức mạnh tự nhiên của 

hệ thống miễn dịch." 

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature. 

 Anh Phương (CESTI) – Theo ScienceDaily 
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Phát hiện ra protein ngăn chặn quá trình thoái hóa sụn khớp gối 

 

 

Hiện chưa có cách chữa khỏi bệnh viêm xương khớp, nhưng các nhà khoa ở Hoa 

Kỳ đã sử dụng phương pháp tiêm ở đầu gối giúp ngăn chặn tác động của bệnh. Họ 

cho thấy mục tiêu cụ thể ở protein qua chuột, đưa nó vào trạng thái quá tải và ngăn 

chặn quá trình thoái hóa sụn theo thời gian. Dựa trên phát hiện đó, việc điều trị cho 

chuột bị thoái hóa sụn đầu gối do phẫu thuật thông qua kỹ thuật nanomedicine hiện 

đại làm giảm đáng kể tình trạng thoái hóa sụn và đau đầu gối. Những phát hiện này 

đã được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine. 

Giáo sư Ling Qin, cho biết: "Phòng thí nghiệm của chúng tôi là một trong số ít trên 

thế giới nghiên cứu về tín hiệu của thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) trong 

sụn, chúng tôi đã phát hiện ra rằng sự thiếu hụt hoặc bất hoạt EGFR làm tăng tốc độ 

tiến triển thoái hóa khớp ở chuột. Do đó, sự kích hoạt của nó có thể được sử dụng để 

điều trị viêm xương khớp và trong nghiên cứu này, lần đầu tiên chúng tôi đã chứng 

minh được khi kích hoạt quá mức EGFR bên trong đầu gối sẽ ngăn chặn sự tiến triển 

của viêm xương khớp”. 

Những thử nghiệm từ các phòng thí nghiệm khác hoạt động với EGFR đã cho kết quả 

"khó hiểu và gây tranh cãi". Nhưng phòng thí nghiệm của Ling Qin đã tìm ra mối liên 

hệ giữa viêm xương khớp và thiếu hụt EGFR, điều này tạo nên nền tảng cho giả thuyết 

của họ. Họ so sánh những con chuột điển hình với chuột có phân tử liên kết với EGFR, 

được gọi là phối tử, có biểu hiện quá mức trong tế bào chondrocytes, các khối tạo ra 

sụn. Sự biểu hiện quá mức này dẫn đến việc kích hoạt mạnh tín hiệu EGFR trong sụn 

đầu gối. Khi kiểm tra chúng, chuột có HBEGF biểu hiện quá mức (phối tử EGFR) 

được phát hiện thường xuyên có sụn mở rộng, có nghĩa là nó không bị mòn đi như 

những con chuột có hoạt động EGFR bình thường. Hơn nữa, khi những con chuột này 

ở độ tuổi trưởng thành, sụn của chúng có khả năng chống lại sự thoái hóa và nhiều dấu 

hiệu khác của viêm xương khớp, ngay cả khi sụn chêm của chúng bị hư hỏng. 

Để chứng minh thêm rằng EGFR được kích hoạt quá mức là lý do cho khả năng phục 

hồi của chuột, nhóm nghiên cứu phát hiện ra phương pháp điều trị bằng gefitinib, được 

tạo ra để ngăn chặn chức năng EFGR, đã lấy đi lớp bảo vệ chống lại sự thoái hóa sụn. 

Với tất cả những kiến thức thu được, họ đã hướng đến giải pháp điều trị lâm sàng tiềm 

năng. Trong một loạt thử nghiệm mới, họ sử dụng phương pháp trị liệu nano bằng cách 
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gắn phối tử EGFR mạnh, biến đổi yếu tố tăng trưởng-alpha, lên các hạt nano tổng hợp, 

để tiêm vào những con chuột đã bị tổn thương sụn ở đầu gối. 

GS. Zhiliang Cheng tại Penn Engineering giải thích: “Các phối tử EGFR tự do có thời 

gian suy thoái ngắn và không thể được giữ lại bên trong bao khớp do kích thước nhỏ. 

Các hạt nano giúp bảo vệ chúng khỏi sự suy thoái, hạn chế chúng trong khớp, giảm 

độc tính và đưa chúng vào sâu bên trong sụn dày đặc để tiếp cận tế bào 

chondrocytes”. 

Khi những con chuột được tiêm liệu pháp nano này, đã làm chậm quá trình thoái hóa 

sụn và cứng xương, cũng như giảm đau đầu gối. Và không có tác dụng phụ lớn nào 

được thấy ở những con chuột được điều trị. 

Đồng tác giả nghiên cứu, Jaimo Ahn, cho biết: "Trong khi nhiều khía cạnh kỹ thuật 

của ứng dụng này vẫn cần được hoàn thiện, khả năng ngăn chặn hoặc làm chậm quá 

trình thoái hóa khớp bằng cách tiêm thuốc thay vì phẫu thuật sẽ thay đổi đáng kể cảm 

giác và chức năng của chúng ta khi chúng ta già đi và sau chấn thương”. Việc điều trị 

có thể sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn khi thử nghiệm trên người, nhưng các hạt 

nano được sử dụng đã được thử nghiệm lâm sàng và được coi là an toàn, giúp dễ dàng 

chuyển sang sử dụng lâm sàng hơn. 

Đ.T.V (NASATI) theo https://medicalxpress.com/news/2021-01-halts-osteoarthritis-

type-knee-cartilage-degeneration.html, 
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát việc thực hiện quy trình dự báo và đánh 

giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai 

 

Trong những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan trên thế giới cũng như ở 

Việt Nam ngày một gia tăng không những về tần suất mà còn tăng về cường độ. Việc 

dự báo khí tượng thủy văn ngày càng trở thành thách thức lớn đối với các chuyên gia 

vì bản chất và quy luật biến đổi của các hiện tượng ngày càng phức tạp. Với phương 

châm hiện đại hóa ngành, trong mười năm trở lại đây Nhà nước đã chú trọng đầu tư 

cho lĩnh vực dự báo khí tượng thủy văn nhằm nâng cao năng lực và chất lượng dự báo. 

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã 

ban Luật Phòng, chống thiên tai nhằm quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, 

quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động 

phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, 

chống thiên tai. Tổng cục Khí tượng Thủy văn là cơ quan có chức năng dự báo, cảnh 

báo các thiên tai được nhắc đến trong Luật. Tuy nhiên, có một số thiên tai mà các đơn 

vị có chức năng không thể cảnh báo, dự báo kịp thời và chính xác do hạn chế cả về 

công nghệ dự báo cũng như mạng lưới quan trắc. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2015, Luật Khí tượng thủy văn (KTTV) đã được Quốc hội 

thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 là bước thay đổi quan trọng cho 

công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn. Luật khí tượng thủy văn quy định cụ 

thể trách nhiệm của các cơ quan chịu trách nhiệm dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn. Luật cũng quy định rõ hơn về công tác dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, 

quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn phải chịu trách nhiệm về bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn do 

mình ban hành. Do đó, để thực hiện Luật KTTV cần phải có được một hệ thống theo 

dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo thiên 

tai. 

Với yêu cầu đó, công tác dự báo, cảnh báo KTTV đòi hỏi phải có một hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật đầy đủ và phù hợp. Qua đánh giá thực trạng công tác tuân thủ 

các quy trình, quy định dự báo đã được Trung tâm KTTV quốc gia ban hành và các 
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Quyết định của Thủ tướng chính phủ quy định tại các đơn vị làm nghiệp vụ dự báo còn 

nhiều bất cập. Nguyên nhân cơ bản là do các Quy trình, quy định đã ban hành chưa 

đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của thực tiễn dự báo tại các địa phương, các văn bản quy 

phạm pháp luật đã ban hành hiện đã lạc hậu so với thực tiễn dự báo; Chưa có đầy đủ 

hệ thống các quy trình, quy định về dự báo, cảnh báo thiên tai theo các cấp độ rủi ro 

thiên tai theo các quyết định số 44/2014/QĐ-TTg và 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 

8 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ. Bên cạnh đó, công nghệ dự báo hiện nay có 

nhiều thay đổi và phát triển; kinh tế và xã hội cũng có nhiều yêu cầu cao hơn đối với 

dự báo KTTV, các văn bản trước đây không còn phù hợp với các thay đổi và yêu cầu 

đó. Do vậy, cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng hệ thống văn bản mới 

thay thế các văn bản cũ sao cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới ban hành đồng 

thời thích ứng với sự phát triển khoa học và công nghệ ứng dụng trong dự báo, cảnh 

báo khí tượng thủy văn. 

Nhóm nghiên cứu do Cơ qua chủ trì Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia 

cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài Phan Trường Duân thực hiện đề tài “Nghiên cứu 

xây dựng hệ thống giám sát việc thực hiện quy trình dự báo và đánh giá chất lượng 

dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai”, với mục tiêu: Bổ sung hoàn thiện các 

Quy trình dự báo KTTV, cảnh báo thiên tai và Quy định đánh giá chất lượng bản tin 

dự báo KTTV; Xây dựng hệ thống giám sát việc thực hiện quy trình dự báo KTTV, 

cảnh báo thiên tai và đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai 

trực tuyến; Dự thảo thông tư Quy định giám sát việc thực hiện quy trình dự báo và 

đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thuỷ văn, cảnh báo thiên tai. 

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã nghiên cứu và sửa đổi được 11 Quy trình dự báo, 

cảnh báo KTTV, 07 Quy định đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo và xây dựng 12 

Quy định giám sát việc thực hiện quy trình dự báo KTTV và cảnh báo thiên tai cho 11 

hiện tượng khí tượng thủy văn và hải văn bao gồm: Bão; Không khí lạnh; Mưa lớn 

diện rộng; Nắng nóng và hạn hán; Sương mù; Lũ và ngập lụt; Dông sét; Lũ quét và sạt 

lở đất; sóng biển và mực nước triều trong điều kiện thời tiết bình thường và trong điều 

kiện thời tiết nguy hiểm. 

Nhằm nâng cao tính pháp lý của các quy định giám sát việc thực hiện dự báo, cảnh 

báo, đồng thời bổ sung văn bản pháp luật cho việc giám sát dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn, Đề tài đã nghiên cứu xây dựng Dự thảo thông tư Quy định về giám sát 

việc thực hiện Quy trình dự báo khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai và đánh giá 

chất lượng dự báo khí tượng thủy văn. Thông tư này sẽ là căn cứ pháp lý để ban hành 

các Quy định giám sát việc thực hiện quy trình dự báo KTTV và cảnh báo thiên tai đã 

nghiên cứu xây dựng. Do đó, thông tư cần thiết sớm được ban hành và áp dụng. 

Sau khi nghiên cứu và hoàn thiện xây dựng Chương trình giám sát trực tuyến quy trình 

thực hiện dự báo, cảnh báo. Đề tài đã tiến hành thử nghiệm tác nghiệp tại Trung tâm 

Dự báo KTTV quốc gia, Đài KTTV Đồng Bằng Bắc Bộ và Đài KTTV khu vực Đông 

Bắc. Chương trình được đánh giá đáp ứng hỗ trợ công tác giám sát việc thực hiện Quy 

trình dự báo, cảnh báo, đồng thời là công cụ hỗ trợ dự báo viên trong việc thực hiện 

Quy trình. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15832/2018) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

Đ.T.V (NASATI) 
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Nghiên cứu ứng dụng silica siêu mịn từ tro trấu để giảm nhiệt độ nung trong sản 

xuất sứ dân dụng cao cấp 

Từ xa xưa, sản phẩm sứ dân dụng đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống. 

Trước đây, sản phẩm sứ dân dụng chủ yếu được sử dụng với mục đích chính là để 

chứa đựng thức ăn, nước uống, cắm hoa với chất lượng và chủng loại còn hạn chế. 

Ngày nay, sứ dân dụng, đặc biệt là sứ dân dụng cao cấp, không chỉ đóng vai trò là các 

vật dụng hàng ngày, mà nó còn được sử dụng làm đồ trang trí, mang nhiều tính thẩm 

mỹ, thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp của người sử dụng… với nhiều chủng loại, mẫu 

mã đa dạng, phong phú. 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nước nhà trong những năm gần đây, nhu cầu sử 

dụng các sản phẩm sứ dân dụng cao cấp của người dân trong nước tăng cao. Nắm bắt 

được xu hướng đó, các công ty sản xuất sứ dân dụng đã cho ra đời nhiều loại sản phẩm 

có mẫu mã đẹp, chất lượng cao, nổi tiếng trong nước như: Công ty Gốm sứ cao cấp 

Minh Long, Công ty cổ phần Sứ Hải Dương… Tuy nhiên, với cơ chế thị trường mở 

cửa như hiện nay, các công ty trong nước cũng phải cạnh tranh với các sản phẩm sứ 

dân dụng cao cấp đến từ các nước Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc… 

Để có thể cạnh tranh được với các sản phẩm trong và ngoài nước, các phương pháp 

sản xuất luôn được nghiên cứu và đổi mới để có thể cho ra những sản phẩm có hình 

thức đẹp, chất lượng sản phẩm tốt mà vẫn đảm bảo được giá thành phải chăng. Một 

trong những đề xuất đó chính là sử dụng SiO2 có trong tro trấu để thay thế cho nguyên 

liệu quartz. Việc sử dụng SiO2 có trong tro trấu để thay thế cho nguyên liệu quartz 

không những giải quyết vấn đề về vỏ trấu - một sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất 

lúa gạo trong nước, mà còn giúp chúng ta giải bài toán về nguyên liệu ngày càng có 

hạn và các vấn đề môi trường khi tiến hành khai thác chúng. Bên cạnh đó, việc ứng 

dụng SiO2 siêu mịn từ tro trấu hứa hẹn sẽ làm tăng một số tính chất quan trọng của sản 

phẩm như cường độ, giảm nhiệt độ nung. 

Từ đó, Viện Nghiên cứu Sành sứ Thủy tinh Công nghiệp cùng phối hợp với Chủ 

nhiệm đề tài Nguyễn Thị Tỵ đăng ký thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng silica 

siêu mịn từ tro trấu để giảm nhiệt độ nung trong sản xuất sứ dân dụng cao cấp” 

nhằm làm rõ hơn tác động của silica siêu mịn từ tro trấu tới các tính chất của sứ dân 

dụng và đánh giá khả năng ứng dụng của silica siêu mịn từ tro trấu trong công nghệ 

sản xuất gốm sứ. 

Sau một năm làm việc tích cực nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành mục tiêu đặt ra và 

hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo đề cương đăng kí của đề tài, cụ thể là: 

- Đã kiểm tra, đánh giá các tính chất của nguyên liệu silica siêu mịn từ tro trấu 

- Đã nghiên cứu sự ảnh hưởng của silica siêu mịn từ tro trấu đến các tính chất của phối 

liệu gồm: mức độ kết khối, độ co, độ trắng, cường độ uốn của sản phẩm sứ. 

- Đã nghiên cứu lựa chọn được hàm lượng silica siêu mịn từ tro trấu thích hợp dùng 

trong phối liệu là 2%, đảm bảo được các thông số công nghệ như độ ẩm tạo hình, độ 

co của sản phẩm sứ dân dụng cao cấp 

- Với bài phối liệu dùng 2% silica siêu mịn từ tro trấu thì có thể giảm nhiệt độ nung 

10oC mà vẫn đảm bảo được độ kết khối và các tính chất kỹ thuật của sản phẩm 
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- Chế thử được 10 sản phẩm sứ với cácthông số kỹ thuật đạt hoặc tiệm cận đến giá trị 

như đã đăng ký. 

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15850/2018) tại Cục Thông tin 

KHCNQG. 

Đ.T.V (NASATI) 

 


