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1.Chiến Thắng Đại DịCh hiv/aiDS

Thành tựu khoa học nổi bật nhất năm 2011 chính là việc 
mang lại hi vọng cho những người mang trong mình căn bệnh 
thế kỷ hiv/aiDS. Các nhà khoa học từ lâu đã tranh luận về 
hiệu quả của thuốc kháng virus (arv) được sử dụng để điều 
trị người nhiễm hiv có thể có một lợi ích kép và cắt giảm tỉ lệ 
lây truyền. Trong cuộc thử nghiệm lâm sàng 052 được tiến 
hành bởi mạng lưới hPTn (còn gọi là Dự án hPTn 052) dưới 

sự tài trợ của viện Các bệnh dị ứng và bệnh truyền nhiễm hoa 
Kỳ (niaiD), đã kết luận, bằng việc sử dụng thuốc kháng virus 
không chỉ ngăn cản sự phát triển của hiv mà còn giảm được 
96% khă năng lây truyền cho những người quan hệ tình dục 
với người đã bị nhiễm hiv.

với ý nghĩa quan trọng mở ra một hi vọng dập tắt đại dịch thế 
kỉ này, của hPTn 052, giới khoa học đã bình chọn đây là thành 
tựu đột phá nhất của năm 2011.
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2. ĐEm vậT ChấT Từ Tiểu hành Tinh về Trái ĐấT 

Đột phá khoa học thứ hai được trao cho thành quả tuyệt 
vời của tàu thăm dò hayabusa do Cơ quan vũ trụ nhật Bản 
(JaXa) chế tạo.

Sau hơn 7 năm du hành trong không gian, tàu thăm dò 
hayabusa đã đáp thành công xuống tiểu hành tinh 25143 
itokawa có kích thước hơn 200m và mang về Trái đất 
những mẫu vật chất vô giá thu được từ bề mặt tiểu hành 
tinh hình củ khoai tây này. Đây là lần đầu tiên loài người 
trực tiếp có trong tay mẫu vật chất từ một tiểu hành tinh 
trong hệ mặt trời. Trước đây, các nhà du hành vũ trụ mỹ 
đã đặt chân lên mặt trăng và mang về hàng trăm kilôgam 
đất đá của chị hằng. 

Sở dĩ các nhà khoa học chọn 25143 itokawa làm điểm 
đến vì thành phần của nó chứa nhiều silic, sắt vốn cũng là 
thành phần chiếm ưu thế của những thiên thạch đã từng 
rơi xuống Trái đất. những hạt bụi thu được sẽ cung cấp 
rất nhiều thông tin quý giá về sự hình thành hệ mặt trời, 
nguồn gốc các tiểu hành tinh cũng như những thay đổi của 
chúng do sự tác động của các nhân tố vật lý như: tia vũ trụ, 
gió mặt trời, các va chạm liên hành tinh… Kết quả phân 
tích các mẫu vật chất thu được từ tàu thăm dò hayabusa 
cho thấy, bề mặt tiểu hành tinh 25143 itokawa chỉ được 

“phơi sáng” khoảng 8 triệu năm trước. Điều này đồng nghĩa 
với việc tiểu hành tinh này có thể là một phần của một tiểu 
hành tinh lớn hơn bị vỡ ra sau một va chạm vũ trụ nào đó.

3. ngƯời hiện Đại mang gEn CỦa ngƯời Cổ Đại

Bằng việc phân tích các mẫu gien của người neanderthal và 
người Denisov cổ đại, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng người 
hiện đại có những đặc điểm di truyền của người cổ đại đã tuyệt 
chủng này. Khoảng 2-4% bộ gien con người có thể liên quan 
tới người neanderthal. Điều này có nghĩa là gien của người hiện 
đại mang một số “dấu vết” gen của người neanderthal. Các 
nhà khoa học đã tiến hành phân tích bộ gen của người cổ đại 
neanderthal từ những đốt xương ngón tay của họ có niên đại 
30.000-50.000 năm tuổi được tìm thấy trong một hang động ở 
Denisova, miền nam Siberia.

người neanderthal sinh sống ở các vùng châu Âu, Trung á và 
Trung Đông từ 300.000 năm trước và đã tuyệt chủng cách đây 
khoảng 40.000 năm.

4. Khám Phá Chi TiếT Trung TÂm XúC TáC TáCh 
nƯớC 

năm 2011, các nhà khoa học có cái nhìn rõ ràng chưa 
từng có về cấu trúc tinh thể của hệ thống quang ii (PS ii). 
Đây là hệ thống quan trọng của thực vật và hấp thụ ánh 
sáng có bước sóng không quá 680nm. Các nhà khoa 
học nhật Bản đã lập bản đồ chi tiết cấu trúc hệ thống 
quang ii, một protein rất cần thiết cho quang hợp. nhờ 
chất này, thực vật đã phân tách phân tử nước thành 
phân tử hyđro và oxy. Bằng việc quan sát cấu trúc tinh 
thể của hệ thống quang ii ở độ phân giải 1,9 Å, các nhà 
khoa học đã khám phá cấu trúc chi tiết của trung tâm 
xúc tác tách nước. Trung tâm của hệ thống quang ii có 
tên là P680.
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5. hƯớng mới nghiên Cứu Sự Tiến 
hóa CỦa vũ Trụ 

Sau hàng tỉ năm tiến hóa, lò luyện kim 
trong lòng ngôi sao đã không ngừng 
“xả” vào không gian vũ trụ những 
nguyên tố nặng và làm vẩn đục môi 
trường giữa các vì sao. Chính vì vậy, 
chúng ta ít có cơ hội được quan sát 

những đám mây vật chất nguyên thủy 
còn tinh khiết kể từ khi vũ trụ bắt đầu 
hình thành.

nhưng năm vừa qua, các nhà khoa 
học đã phát hiện ra hai đám mây khí 
nguyên sơ cách Trái đất 11 tỉ năm ánh 
sáng. Đây là những đám mây khí thuần 
khiết không chứa những nguyên tố 

nặng mà chỉ hydro và deuteri (một đồng 
vị của hydro), vốn là nguyên tố được 
hình thành sớm nhất kể từ vụ nổ lớn 
BigBang. Khám phá này mở ra một chân 
trời mới về nghiên cứu sự tiến hóa của 
vũ trụ cũng như cơ chế hình thành nên 
những thiên hà và các vì sao.

6. TƯơng Lai CỦa Điều Trị BéO Phì và ung ThƯ ruộT KếT

Bằng công trình nghiên cứu của mình, các nhà khoa học đã chỉ ra 
rằng cộng đồng vi khuẩn trong ruột con người được chia thành 3 
nhóm: Bacteroides, Prevotella, ruminococcus.. Các nhóm vi khuẩn 
này không liên quan đến tuổi tác, quốc tịch, giới tính. Cũng giống 
như việc xác định nhóm máu, nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng 
trong việc xác định nguyên nhân của bệnh béo phì, viêm đường ruột, 
giúp chẩn đoán sớm và điều trị ung thư ruột kết, đồng thời mở ra 
hướng phát triển các loại thuốc đặc trị cho từng người tùy thuộc vào 
nhóm vi khuẩn cư trú trong ruột của người đó.

nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác của các viện nghiên cứu 
châu Âu và Trung Quốc cũng như các công ty và ngành dược phẩm.

7. Cơ hội BảO vệ COn ngƯời Khỏi Bệnh SốT réT

Cuộc thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn đầu tiên chống lại căn 
bệnh sốt rét vốn được xem là lưỡi hái tử thần ở những quốc 
gia nghèo châu Phi đã thu được kết quả hứa hẹn. với loại 
vắc-xin rTS,S có thể bảo vệ sự sống cho hàng triệu trẻ em.

vắc-xin rTS,S đã được nghiên cứu suốt 25 năm qua, nhưng 
từ năm 2001, Tổ chức PaTh malaria vaccine initiative và Tập 
đoàn gSK dưới sự tài trợ của Quỹ Bill & melinda gates đã đạt 
được những kết quả quan trọng. hiệu quả của loại vắc-xin 
rTS,S là khoảng 30-50%. Trong thời gian tới, các nhà khoa 
học sẽ công bố loại vắc-xin thế hệ thứ hai có hiệu quả lên tới 
80-90% trong vòng 5 - 6 năm tới.

mặc dù vắc-xin rTS,S chưa hoàn toàn bảo vệ con người thoát 
khỏi bệnh sốt rét nhưng đây sẽ là tiền đề để các nhà khoa 
học tiếp tục phát triển thành một loại vắc-xin hiệu nghiệm 
chế ngự hoàn toàn căn bệnh này trong thời gian không xa.
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8. năm CỦa CáC hành Tinh ngOài 
hệ mặT Trời 

Kể từ khi được phóng lên quỹ đạo, Đài 
thiên văn không gian Kepler đã mang 
về một kho dữ liệu vô giá về sự tồn tại 
của những hành tinh và hệ hành tinh 

tồn tại bên ngoài hệ mặt trời. và năm 
2011 được xem là năm của những khám 
phá về những hành tinh ngoài hệ mặt 
trời với hơn 2000 ứng viên, trong đó có 
những hành tinh tương tự như Trái đất.

Đặc biệt, những số liệu phân tích của 

các hệ hành tinh có những “hành xử” 
khác thường đã đặt ra một câu hỏi lớn 
cho các nhà khoa học về sự hình thành, 
động lực học và cơ chế chuyển động của 
các hành tinh cũng như quỹ đạo của 
chúng trong vũ trụ.

9. vậT Liệu ứng Dụng Tiềm năng

năm 2011, các nhà khoa học đã điều khiển 
được cấu trúc lỗ và chế tạo thành công nhiều 
dạng khác nhau với những đặc tính ứng dụng 
tiềm năng của vật liệu cấu trúc xốp zeolite. 
Zeolite tổng hợp là vật liệu quan trọng, được 
sử dụng rộng rãi như chất xúc tác trong ngành 
công nghiệp hóa dầu, chất thu nhiệt mặt trời, 
ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp, y học và 
công nghiệp…

10. Cơ hội KéO Dài Tuổi Thọ

Đột phá khoa học cuối cùng của năm 2011 chính là việc các nhà khoa học đã chỉ 
ra rằng, việc chọn lọc, loại bỏ những tế bào bị lão hóa hoặc không thể phân chia 
được nữa có thể giúp chúng ta được khỏe mạnh lâu hơn. mặt khác, từ trước tới 
nay, một số cơ chế cơ bản gây ra sự lão hóa vẫn là một bí ẩn. Chính vì vậy, nghiên 
cứu này đã hé lộ những cơ hội mới trong việc ngăn ngừa những căn bệnh liên 
quan đến tuổi tác đồng thời có thể kéo dài tuổi thọ của con người. 

Để có được kết quả đó, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu thử nghiệm 
trên chuột.
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