
Vụ gian lận khoa học 
lớn nhất 
trong lịch sử 

y khoa Mĩ

gs. scott s. reuben, 50 tuổi, là Một 
chuyên gia Và giáM đốc 
bộ Môn gây Mê của trung 
tâM y khoa baystate (bang 
illinois, Mĩ) Và trường y 
thuộc đại học tufts. ông 
là Một “ngôi sao” trong 
chuyên ngành gây Mê, 
Với những công trình 
nghiên cứu giảM đau sau 
phẫu thuật. ông đã công 
bố 72 công trình nghiên 
cứu khoa học trên các 
tập san y khoa hàng 
đầu trong ngành gây 
Mê như anesthesiology, anesthesia 
and analgesia, Journal of clinical 
anesthesia… do đó, không ngạc nhiên 
khi thấy những công trình nghiên cứu 
này gây tiếng Vang Và ảnh hưởng đến 
chuyên ngành gây Mê ở Mĩ.

Một trong những lĩnh vực nghiên cứu ông theo đuổi và 
có ảnh hưởng lớn là “trường phái điều trị đa phương” 
bằng cách sử dụng nhiều thuốc chống đau để giảm tối đa 
những phẫu thuật mang tính xâm phạm. từ năm 2000, 
bằng các nghiên cứu với các số liệu ngụy tạo của mình, 
ông đã thuyết phục các bác sĩ giải phẫu chấn thương chỉnh 
hình sử dụng các thuốc như celebrex, Vioxx, và bextra để 

giảm đau (thay vì sử dụng nsaids 
như trước đó). ông còn cho rằng phối 
hợp các thuốc trên và thuốc can thiệp 
hệ thần kinh (neuropathic agents) có 
hiệu quả cao hơn thuốc mô phỏng 
theo thuốc phiện (opioids). có người 
cho rằng nhờ những nghiên cứu của 
reuben mà những thuốc giảm đau 
như celebrex, Vioxx có thị trường 
hàng tỉ usd mỗi năm.

giới khoa học xem đây là một trường 
hợp gian lận khoa học lớn nhất trong 

lịch sử y khoa Mĩ. thật vậy, hiếm thấy trong lịch 
sử y khoa có một nhà khoa học nào ngụy tạo 
số liệu trong một thời gian dài như thế, và nhờ 
những ngụy tạo đó mà “leo” đến chức giáo sư 
y khoa! chẳng những ngụy tạo dữ liệu, giáo 
sư reuben còn ngụy tạo cả… tác giả. theo 
gs. evan ekman (chuyên gia phẫu thuật chấn 
thương chỉnh hình ở columbia) cho biết tên 
của ông xuất hiện trong 2 bài báo của reuben, 
nhưng ông ekman chẳng biết gì cả! thật là hi 
hữu!

còn nhớ trước đây, vào năm 2004, ts. hwang 
woo-suk tuyên bố rằng ông đã thành công tạo 
ra dòng tế bào gốc từ phôi thai nhân bản, đem 
lại biết bao hi vọng cho bệnh nhân nan y, nhưng 
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đến cuối năm 2005, qua nhiều tháng điều tra chúng ta biết rằng ông chỉ ngụy tạo dữ liệu! 
năm ngoái, cũng ở hàn Quốc, gs. kim tae kook cũng bị phát giác là ngụy tạo dữ liệu và 
phân tích dữ liệu trong hai công trình công bố trên tập san science vào năm 2005 và nature 
chemical biology vào năm 2006.

giả tạo dữ liệu là một vi phạm nghiêm trọng về đạo đức khoa học, bởi vì nó làm sức mẻ niềm 
tin giữa các nhà khoa học với nhau, và giữa công chúng và nhà khoa học. trong khi làm 
nghiên cứu, nhà khoa học thu thập dữ liệu, xử lí dữ liệu theo những phương pháp chuẩn mà 
cộng đồng khoa học chấp nhận, và công bố những kết quả phân tích đó trong một bài báo 
khoa học. khi nộp bài báo khoa học cho một tập san, không ai có quyền chất vấn dữ liệu đó 
giả tạo hay không (vì làm như thế là một xúc phạm lớn), do sự tín nhiệm giữa các nhà khoa 
học với nhau. trong thực tế, cũng có nhà khoa học sai sót 
trong quá trình thu thập và xử lí dữ liệu, nhưng đó là những 
sai sót mang tính bất cẩn, vô ý thức. còn giả tạo số liệu theo 
giả thuyết của mình đặt ra không phải là sai sót, mà là một 

tội phạm. tội phạm mà gs. reuben phạm phải còn nghiêm trọng hơn, vì uy tín của ông và 
những ảnh hưởng mà nghiên cứu của ông gây ra trong chuyên ngành. Quan trọng hơn là 
những ảnh hưởng này liên quan đến bệnh nhân, và do đó, ông phạm thêm một tội khác: vi 
phạm y đức. điều này chẳng khác nào cố ý điều trị bệnh nhân bằng một liệu pháp kém hiệu 
quả chỉ để thỏa mãn ý muốn và giả thuyết cá nhân. do đó, không ngạc nhiên khi thấy những 
người phạm tội trong khoa học đều bị xử phạt nặng.

>> gs. nguyễn Văn tuấn
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