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Công trình trình bày các kết quả phân tích hệ thống và phát triển các phương tiện kỹ 

thuật chống lại các mối đe dọa từ virus dựa trên việc sử dụng plasma lạnh. Nghiên cứu đã 

xem xét các mức độ và phương tiện chống lại các mối đe dọa khác nhau, tiến hành phân tích 

về sự lây lan của các quần thể virus ở các mức độ nhất định. 

Từ khóa: Plasma lạnh, các mối đe dọa của vi rút, chống lại, phân tích hệ thống 

Giới thiệu 

Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến vào đầu năm 2020, thế giới của chúng ta đột nhiên 

bị sốc và chìm trong nỗi kinh hoàng như thế nào. 

Đại dịch COVID-19 (hiện được gọi là SARS-CoV-2, trước đây có tên tạm thời là 

2019-nCoV), một loại coronavirus mới, có thể nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người, đã 

bùng phát. Nguồn gốc của những gì được công nhận là đại dịch là ở Trung Quốc, lý do chính 

xác của nó chưa được biết đến, phần lớn cho thấy có sự rò rỉ, được cho phép hay không, từ 

một phòng thí nghiệm vi khuẩn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. 

COVID-19 bắt đầu lan nhanh một cách bất thường đến gần như toàn thế giới. Hàng 

chục triệu người đã chết và hàng trăm triệu người bị nhiễm bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) cảnh báo rằng các tình huống xấu nhất về sự lây lan và tác động của COVID-19 là 

rất thực tế. 

Tất nhiên, giống như bất kỳ hiện tượng tự nhiên hoặc nhân tạo nào chưa được nghiên 

cứu và ít người biết đến, đại dịch COVID-19 đại dịch COVID-19 đã làm xuất hiện hàng loạt 

những giải thích, bịa đặt và dự đoán. 
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Theo quan điểm của virus học và dịch tễ học, loại coronavirus mới COVID-19 (Hình 

1), có các đặc điểm dịch tễ học đặc biệt: 

− Nhân lên rất nhanh và có phạm vi phân bố rộng; 

− Trong điều kiện bình thường của khí quyển và nhiệt độ, nó giữ được khả năng 

tồn tại lâu dài trên bề mặt của các vật thể và trong không khí; 

− Tấn công vào hệ hô hấp của con người, gây viêm phổi nặng, tim mạch, có thể 

dẫn đến tử vong nhanh chóng. 

 

 

Hình 1. Hình ảnh trực quan của phần tử virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Số lượng thách thức rất nhiều và chúng rất nguy hiểm. Tình hình hoàn toàn mới. 

Tương tự được xem với độ khó lớn. Có thể so sánh với bệnh dịch thời Trung Cổ, bệnh dịch 

đã tiêu diệt hầu hết dân số của châu Âu. 

Từ việc phân tích các vấn đề tồn tại, hoàn toàn rõ ràng rằng cần phải tạo ra các công 

nghệ và hệ thống thiết bị hoàn toàn mới mà cho đến nay vẫn chưa tồn tại để chống lại các 

mối đe dọa từ virus. Các phương pháp và thiết bị sẵn có hiện nay trên thế giới không đảm 

bảo giải quyết được các vấn đề về các thách thức và mối đe dọa trong hiện tại và có thể trong 

tương lai gần. 

Do đó, các phương pháp tư duy mới, cũng như việc phát triển và ứng dụng công nghệ 

chuyên biệt cần được xây dựng trên các nguyên tắc đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về việc 

không sử dụng các hóa chất có hại cho con người và môi trường. 

Điều này cực kỳ quan trọng, vì các phương tiện chống COVID-19 chủ yếu được sử 

dụng trong không gian tách biệt hoặc hạn chế, trong các thành phố và thị trấn, trong các trung 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Middle_East_respiratory_syndrome-related_coronavirus.jpg?uselang=ru
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tâm xã hội, dân cư, giao thông, công nghiệp, giáo dục, y tế đặc biệt, v.v. Nghiên cứu và phát 

triển các hệ thống khoa học và công nghệ có khả năng khử trùng nhanh chóng các loại bề 

mặt khác nhau trong điều kiện bình thường và tiêu diệt coronavirus là nhiệm vụ rất cấp thiết 

nhằm ngăn chặn sự lây lan và tiếp tục bùng phát của dịch COVID-19. 

Hệ thống hóa vấn đề 

Từ quan điểm của phân tích hệ thống hiện đại, hiện tượng xuất hiện và lan truyền các 

quần thể siêu vi khuẩn trên quy mô toàn thế giới có thể được đặc trưng bởi các mức độ và 

loại ảnh hưởng sau: 

1. Cấp độ của toàn bộ thiên nhiên, cấp độ của mọi thứ tồn tại và sống trên Trái 

đất. Nó bao gồm tất cả các quá trình vật chất, năng lượng và tinh thần hiện có, ở dạng phức 

hợp: thạch quyển, thủy quyển, khí quyển, sinh quyển, cũng như lĩnh vực có điều kiện của 

mọi thứ tồn tại với ý thức, cái gọi là noosphere. 

Noosphere là phạm vi tương tác giữa xã hội và tự nhiên, trong ranh giới mà hoạt động hợp 

lý của con người trở thành nhân tố quyết định sự phát triển (hình cầu này còn được biểu thị 

bằng thuật ngữ "anthroposphere"). Đồng thời, yếu tố cơ bản và cốt yếu nhất của sự tồn tại 

của vạn vật có mặt trên Trái đất chính là yếu tố hoạt động của các loài sinh vật, trước hết là 

của con người. 

Theo học thuyết của V.I. Vernadsky, “trong sinh quyển có lực lượng địa chất to lớn, có lẽ là 

vũ trụ, hoạt động của hành tinh thường không được tính đến trong khái niệm không gian ... 

Lực lượng này là trí óc của con người, là ý chí phấn đấu và có tổ chức của con người như 

bản chất xã hội”. 

Nhiều nhà tư tưởng cho rằng tất cả các trận đại hồng thủy, thiên tai, đại dịch xảy ra do sự vi 

phạm sự hài hòa với thiên nhiên và có thái độ thù địch với nó. 

2. Cấp độ của từng quốc gia và khu vực thế giới. Nó được phân biệt bởi sự hiện 

diện của những trở ngại trong sự xâm nhập của các quần thể vi rút do sự tồn tại của các biên 

giới, sự kiểm soát và hạn chế trong sự di chuyển của hàng hóa và dòng người. 

Đương nhiên, các biện pháp hạn chế có tính chất tương đối và không phải là trở ngại tuyệt 

đối đối với sự lây lan của các bệnh nhiễm trùng khác nhau. 

Ngoài ra, ở cấp độ này, các quyết định chính trị và nhà nước đóng một vai trò quan trọng, ở 

mức độ lớn, nó cũng điều chỉnh sự di chuyển và thâm nhập của các dòng người và vật chất 

từ nước này sang nước khác. 

3. Cấp độ hình thành kinh tế, xã hội cá thể trong phạm vi cấp độ 2 - thành phố, 

huyện, v.v. Đây là mức độ phân bố của các quần thể virus trên quy mô lớn, được xác định 
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bởi các cơ sở hạ tầng và có thể được điều chỉnh bởi các quyết định hành chính trong toàn bộ 

giáo dục. Cùng với quy định tương tác với các cấp độ hình thành khác của một cấp độ nhất 

định, đặc biệt là các cấp độ lân cận. 

4. Mức độ biểu hiện trực tiếp, cục bộ về hoạt động của các quần thể virus, trong 

các nhóm người sống trong các cơ sở hạ tầng khác nhau - các khu định cư, các cơ sở xã hội, 

sản xuất và giao thông, v.v. 

5. Mức độ ô nhiễm và phơi nhiễm trực tiếp trên các sinh vật của các cá thể. Mức 

độ này là quan trọng và then chốt trong vấn đề nguy hiểm chung của virus. 

Cơ chế hoạt động của quần thể vi rút cấp độ này là sự xâm nhập trực tiếp của vi rút 

vào cơ thể người, xảy ra chủ yếu bằng các giọt nhỏ trong không khí hoặc qua tiếp xúc xúc 

giác. 

Vi rút cố gắng xâm nhập vào các tế bào của sinh vật (vật chủ) bị tấn công và bắt đầu 

sử dụng vật liệu tế bào. Để xâm nhập vào tế bào, các protein trên bề mặt của virus liên kết 

với các protein bề mặt cụ thể của tế bào. Sự gắn kết, hay sự hấp phụ, xảy ra giữa hạt virus và 

màng tế bào. Trên màng hình thành lỗ hổng, và hạt virus hoặc chỉ có vật liệu di truyền lọt 

vào bên trong tế bào, nơi virus sẽ nhân lên (Hình 1). 

Trên bề mặt của các phần tử riêng lẻ của virus COVID-19, trung bình có khoảng 40 

"gai". Với sự giúp đỡ của chúng, vi rút sẽ gắn vào tế bào của con người và sau đó nó sẽ lây 

nhiễm. Các gai thực hiện hai chức năng chính: gắn vào các thụ thể của màng tế bào và hợp 

nhất với màng tế bào, với sự thâm nhập vào chính tế bào. 

Sau đó là các quá trình sinh sản hàng loạt của virus và phá hủy chính tế bào. Hậu quả 

là gây ra thiệt hại cho cơ thể của sinh vật bị ảnh hưởng, xuất hiện các bệnh khác nhau, có thể 

gây tử vong và để lại hậu quả lâu dài nặng nề. 

Một lượng lớn công trình đã được dành cho nghiên cứu vòng đời của virus COVID-

19 và sự xâm nhập của nó vào cơ thể người. Ghi chú các công trình [1-7] và phân tích số liệu 

thực nghiệm do Nguyễn Quốc Sỹ thực hiện [3-5]. 

Phương pháp luận và phương tiện chống phơi nhiễm vi rút 

Ở cấp độ cao nhất (cấp độ 1), các hành động toàn cầu và những thay đổi trong mô 

hình của chính sự tồn tại của Nhân loại. Cần nhận ra giá trị cuộc sống của mỗi sinh vật là thế 

giới thực vật. Con người phải nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau và giá trị của mọi thứ tồn tại. 

Chính phủ của tất cả các quốc gia phải đoàn kết trong việc giải quyết các vấn đề bảo 

tồn môi trường. 

Hệ thống các sự kiện được phát triển có tính chất và quy mô toàn cầu sẽ trở thành cơ 

sở cho sự hài hòa của Nhân loại với thế giới xung quanh và hành tinh Trái đất, là một sinh 
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vật có tri giác và có thể có ý thức. Nếu không, thời điểm của những trận đại hồng thủy và 

thảm họa không thể cứu vãn sẽ đến. 

Ở cấp độ 2, các quyết định giữa các quốc gia khác nhau để ngăn chặn sự lây lan lẫn 

nhau của các quần thể vi rút có tầm quan trọng lớn nhất. 

Đây là việc tạo ra các biện pháp tổ chức và biên giới liên quan đến việc kiểm soát 

dòng người và hàng hóa. Đây cũng là sự hỗ trợ lẫn nhau trong việc thông báo và cung cấp 

cho nhau sự chăm sóc y tế cần thiết. Việc thông qua pháp luật đã được thống nhất cũng có ý 

nghĩa rất quan trọng. 

Ở cấp độ 3, các biện pháp trong nước đóng vai trò chính. Đây là việc thực hiện các 

yêu cầu thống nhất và tiêu chuẩn bảo vệ vệ sinh của cộng đồng dân cư. Triển khai các lực 

lượng đặc biệt để đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn vi rút của các khu vực, 

thành phố và thị trấn riêng lẻ. Tạo ra chính sách phối hợp thống nhất và các biện pháp để 

chống lại sự lây lan của nhiễm vi-rút giữa các khu vực, bao gồm các lệnh cấm đi lại tạm thời 

khác nhau và một số loại hoạt động nhất định. Song song với đó, việc sản xuất và sử dụng 

toàn bộ tổ hợp các phương tiện kỹ thuật và y tế để khử trùng, tiêu độc được thực hiện. Tuyên 

truyền có mục đích về sự cần thiết của các phương tiện an toàn với virus. 

Cấp độ 4 là cấp độ gặp gỡ trực tiếp của những người có mối đe dọa từ virus. Ở cấp 

độ này, nhiễm vi rút xảy ra do tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. 

Bảo vệ hiệu quả bao gồm cả việc sử dụng rộng rãi các phương tiện kỹ thuật và các 

phương tiện và hệ thống khử trùng khác cũng như việc tạo ra các chế độ đảm bảo giảm thiểu 

sự tiếp xúc giữa con người với nhau. 

Cấp độ 5 - cấp độ bảo vệ cá nhân của người với sự trợ giúp của các phương tiện đặc 

biệt, chẳng hạn như khẩu trang y tế, găng tay, cũng như tuân thủ các biện pháp tổ chức - giữ 

khoảng cách, giảm thiểu việc tham dự các sự kiện xã hội, ngoại trừ việc đi lại, đặc biệt là đến 

các quốc gia và những vùng không thuận lợi về nguy cơ lây nhiễm. Ở đây cần lưu ý dùng 

thuốc hiệu quả và các phương pháp điều trị khác. 

Trong việc chống lại các đại dịch tương tự như COVID-19, các phương pháp và hệ 

thống khoa học và công nghệ, bao gồm cả mô hình chuyên gia và toán học, chiếm các vấn 

đề chung. Các phương pháp này đặc biệt quan trọng ở hàng đầu trong việc chống lại COVID-

19, ở cấp độ 3-5. 

Hiện tại, một số lượng lớn các hệ thống chuyên gia và hệ thống mô hình toán học, 

phân tích và mô phỏng về các quá trình nguồn gốc và vòng đời này của COVID-19 đã được 

phát triển và sử dụng. Lưu ý [6-8]. 
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Điểm yếu chung của họ là không đủ khối lượng và độ chính xác của dữ liệu ban đầu 

để thực hiện các tính toán thực tế. Điều này làm giảm đáng kể mức độ tin cậy của các ước 

tính và kết luận. 

Từ quan điểm của nhu cầu đánh giá đầy đủ về các mối đe dọa lây lan của vi rút ở các 

khu vực đông dân cư và khá đông đúc dân cư, có vẻ như nên sử dụng các mô hình toán học, 

một trong những mô hình hiệu quả nhất là các mô hình xác suất sinh sản và tử vong, được 

xây dựng trên cơ sở lý thuyết xếp hàng (Queuing Theory). 

Bộ máy chính ở đây là bộ máy của các quy trình Markov, với thời gian rời rạc hoặc 

liên tục. Chuỗi các biến ngẫu nhiên {Sj: j = 1,2,… ..} được gọi là Markov nếu phân phối xác 

suất của mỗi biến trong số chúng Sj chỉ phụ thuộc vào các giá trị của Sj-1 trước đó (j = 1,2, 

…). Bộ máy mô hình toán học về sinh và tử được coi là hữu hiệu trong việc mô tả động lực 

của các quần thể sinh vật sống. 

Trong trường hợp phân tích và đánh giá động lực của quá trình sinh sản của quần thể 

virut, chẳng hạn như COVID-19, chuỗi ngẫu nhiên {Sj: j = 1,2, ...} có thể được hiểu là một 

chuỗi số lượng người. bị nhiễm COVID-19. Trong trường hợp này, có thể vừa tăng số trường 

hợp vừa giảm, vì lý do phục hồi hoặc tử vong. 

Biểu đồ trạng thái của một quá trình như vậy trông giống như Hình. 2. Điểm đặc biệt 

của hệ thống như vậy là quá trình chuyển đổi có thể được thực hiện từ bất kỳ trạng thái nào 

chỉ sang các trạng thái lân cận, tức là từ trạng thái Sj - số lượng bệnh nhân tại thời điểm j, chỉ 

có thể chuyển đổi sang trạng thái Sj-1 hoặc Sj + 1. Ở đây trạng thái Sj + 1 có nghĩa là có thêm 

một người bị bệnh và Sj-1, là ít hơn. Tham số j có nghĩa là thời gian rời rạc có điều kiện của 

quá trình lây nhiễm đang diễn ra (j = 1,2,….). 

Các tham số ƛ, µ phụ thuộc vào tham số thời gian và xác định xác suất tăng hoặc 

giảm tương ứng của số lượng bị nhiễm trên một đơn vị. Đó là, khi sử dụng các mô hình như 

vậy. Lượng tử hóa toàn bộ khoảng thời gian được cho là khá thường xuyên. 

 

Hình 2. Sơ đồ "tăng - giảm bệnh nhân COVID-19" 
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Bộ máy toán học và các mô hình của lý thuyết xếp hàng liên quan đến việc phân tích 

các quá trình "tăng - giảm ở bệnh nhân COVID-19" có thể cung cấp các tiêu chuẩn cho các 

chỉ số như: 

− Số người bệnh tiềm năng, phục hồi hoặc chết trong một thời gian nhất định; 

− Xác suất xảy ra những sự kiện này. 

Khi sử dụng thiết bị, điều quan trọng là phải có được các đặc tính , µ của quá trình. 

Điều này có thể thực hiện được thông qua việc xử lý dữ liệu thống kê về các quá trình lây 

nhiễm, phục hồi, cũng như vòng đời của COVID-19. 

Các tác giả đã đề xuất một thuật toán để xử lý thống kê dữ liệu thử nghiệm và thu 

thập, trên cơ sở chúng, các ước tính về cực trị, nghĩa là, các mức đặc tính có thể đạt được của 

các quá trình lây nhiễm COVID-19 [9,10]. 

Lưu ý công trình [11], cung cấp các đánh giá của chuyên gia về bản chất và triển vọng 

của các sự kiện tương tự như sự xuất hiện và phát triển của tình hình với đại dịch COVID-

19. 

Các nhà khoa học và kỹ sư của Viện Công nghệ VinIT Việt Nam (VinIT), do GS. 

Nguyễn Quốc Sỹ, đã nghiên cứu và chế tạo thành công nguyên mẫu hệ thống khử khuẩn 

công nghệ plasma giúp khử khuẩn bề mặt và tiêu diệt các loại vi khuẩn, vi sinh vật, vi rút, 

kể cả coronavirus COVID-19 cho các cơ sở sản xuất, giao thông, dân dụng, đặc biệt quan 

trọng là bệnh viện và các trung tâm y tế chuyên ngành. 

Hiện tại, một nhóm các kỹ sư và nhà nghiên cứu Nga đang tham gia vào công việc 

này, do GS. Bolnokina V.E. 

Công nghệ mới, được đề xuất tại VinIT, đã được phát triển để tạo ra dòng plasma lạnh 

trong các buồng xử lý với hiệu quả khử khuẩn và khử trùng cao ở áp suất khí quyển. 

Dòng plasma lạnh có nhiệt độ nguyên tử và ion thấp khoảng vài chục độ C, nhiệt độ 

electron cao trên 10000 K, mật độ electron 1012-1013 cm-3, các hạt và ion mang điện do ion 

hóa không khí và khí argon (Ar+, N2
+, N2

−, O2
+, O2

−...), các thành phần hoạt tính khác nhau 

O−, OH−, O*, O2
*, O3

*, NOx, bức xạ tia cực tím (bước sóng 180-400 nm), có tác dụng diệt 

khuẩn, diệt nấm và diệt virut cao. Sơ đồ tạo ra và cung cấp dòng plasma lạnh được thể hiện 

trong Hình 3. Các dòng plasma này rất thích hợp để khử khuẩn bề mặt và tiêu diệt vi rút, vi 

khuẩn ở áp suất khí quyển. 

Nhìn chung, công nghệ plasma trong khử khuẩn bề mặt và hệ thống kháng virus kết 

hợp 08 cơ chế diệt khuẩn, bao gồm: nhiệt độ cao; tia cực tím; hạt mang điện và electron; 

H2O2; O
−, OH−, O*, O2

*, O3
*, NOx. 
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Sơ đồ về tác động của dòng plasma lạnh đối với quần thể vi khuẩn, vi sinh vật và vi 

rút được trình bày trong Hình 4. 

 

Hình 3. Sơ đồ tạo và cấp dòng ion từ plasma lạnh 
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Hình 4. Sơ đồ về ảnh hưởng của dòng plasma đối với quần thể vi khuẩn, vi sinh vật và vi rút 

So với các phương pháp khử khuẩn, sát trùng, khử trùng thông thường, công nghệ 

plasma có những ưu điểm vượt trội sau: 

1. Phổ rộng các loại vi rút, vi khuẩn và vi sinh vật bị tiêu diệt bởi plasma; 

2. Tác động nhanh chóng ở áp suất khí quyển, nhiệt độ và độ ẩm môi trường; 

3. Không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường xung quanh; 

4. An toàn tuyệt đối: xử lý bề mặt và bề mặt rỗ không sử dụng hóa chất, không sử dụng 

chất độc hại; an toàn trong phòng chống cháy nổ; 

5. Không có hại cho các vật liệu được sử dụng, dụng cụ kim loại, cao su và nhựa công 

nghệ; 

6. Hiệu ứng kéo dài một thời gian dài trên bề mặt của các đối tượng được xử lý; 

7. Đơn giản và sử dụng dễ dàng; 

8. Quá trình xử lý được thực hiện không gây mùi khó chịu, điều này đặc biệt quan trọng 

khi làm việc trong không gian hạn chế; 

9. Có khả năng làm sạch nhanh chóng các loại bề mặt khác nhau; 
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10. Hiệu quả năng lượng và kinh tế cao. 

Dựa trên các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, Viện Công nghệ VinIT đã phát triển 

các nguyên mẫu của hệ thống khử khuẩn bề mặt và tiêu diệt vi rút, vi sinh vật, vi khuẩn và 

nấm. Các hệ thống khử trùng được phát triển đã được bàn giao cho các chuyên gia của các 

cơ sở y tế chuyên ngành để thí nghiệm và sử dụng trong thực tế. 

Việc thử nghiệm trên các mẫu thử cho thấy chúng mang lại hiệu quả cao trong việc ứng 

dụng thực tế 

Bảng 1 và 2 trình bày một số kết quả quan trọng của các thí nghiệm nhằm kiểm tra hiệu 

quả của việc sử dụng công nghệ plasma lạnh để tiêu diệt các quần thể vi rút, vi sinh vật và vi 

khuẩn khác nhau. 

Chúng tôi thấy rằng kết quả thí nghiệm rất đáng khích lệ. Trong Bảng 1, 2, mức độ giảm 

số lượng vi khuẩn và nấm đạt khoảng 108 lần (7log10 – 7.7log10). Tức là, trong số hàng 

trăm triệu đơn vị vi khuẩn, sau khi xử lý, chỉ còn lại một đơn vị. Lưu ý rằng thời gian xử lý 

chỉ từ 40 giây đến vài phút. 

Ở nhiệt độ phòng (nhiệt độ của các nguyên tử và ion trong hệ thống hấp thực tế bằng 

nhiệt độ phòng, và nhiệt độ của các electron là hơn 10.000 K) và áp suất khí quyển. Mức độ 

xử lý đạt 7log10 – 7,7log10, thậm chí không phải là khử trùng (dưới 6log10), mà là tiệt trùng 

(hơn 6log10). 

Đồng thời, cần lưu ý rằng mức độ tiệt trùng có thể đạt cao hơn nữa, vì trong quá trình thí 

nghiệm, các quần thể vi sinh vật, vi khuẩn và vi rút đã được sử dụng ở nồng độ cao hơn 

nhiều so với trong điều kiện tự nhiên. 

So sánh với các phương pháp tiệt trùng khác đắt tiền hơn, các phương pháp này thường 

mất nhiều thời gian hơn (lên đến một giờ) để đạt được mức độ khử trùng tương tự so với 

phương pháp plasma được đề xuất. 

Cũng cần lưu ý tính phổ biến của cơ chế được đề xuất tiêu diệt vi rút, vi sinh vật, vi khuẩn 

và nấm bằng khí ion, được thực hiện từ các nguồn plasma lạnh khác nhau. Khí ion hoạt động 

như một công cụ khử khuẩn cực kỳ hiệu quả vì các ion riêng lẻ có điện tích nhất định, chúng 

dễ dàng dính vào các protein có dấu điện tích trái dấu nằm trên bề mặt của vi rút, vi sinh vật, 

vi khuẩn và nấm thuộc nhiều loại khác nhau, làm thay đổi và vô hiệu hóa cấu trúc phân tử 

của chúng, dẫn đến phá hủy chúng. 

Hình. 5, 6 chứng minh kết quả của các thử nghiệm thực nghiệm về công nghệ plasma, 

đồng thời cho thấy hiệu quả cao của việc xử lý vi khuẩn và nấm trong hệ thống hấp plasma 

sử dụng các ion từ tia plasma lạnh. 
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Bảng 1 

Kết quả xử lý vi khuẩn trong hệ thống hấp plasma 

Tên vi 

khuẩn 

Khoảng cách đến tia plasma/Thời gian xử lý/ Số lượng vi khuẩn giảm sau khi xử lý theo 

logarit, log10 

3 cm 7 cm 12 cm Tiêu 

chuẩn 

yêu 

cầu 40’’ 1’ 1,5’ 2’ 3‘ 40’’ 1’ 1,5’ 2’ 3‘ 40’’ 1’ 1,5’ 2’ 3‘ 

M. luteus  7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63  3 

B. subtilis 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06  2 

P. Fluo-

rescens 
2,4 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7  3 

M. 

extorquens 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13 7,13  3 

 

Bảng 2 

Kết quả xử lý nấm trong hệ thống hấp plasma 

Tên 

nấm 

Khoảng cách đến tia plasma/Thời gian xử lý/ Số lượng nấm giảm sau khi xử lý theo logarit, 

log10 

3 cm 7 cm 12 cm Tiêu 

chuẩn 

yêu 

cầu 3’ 5’ 10’ 15’ 20’ 3’ 5’ 10’ 15’ 20’ 3’ 5’ 10’ 15’ 20’ 

C. 

albicans 

7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 
 3 

A. niger 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29 7,29  2 

 



13 

 

 

Hình 5. Kết quả xử lý vi khuẩn M. extorquens trong hệ thống hấp plasma: thời gian xử lý - 

40 s; khoảng cách tới tia plasma - 12 cm 

Đĩa Petri bên trái là đĩa được cấy vi khuẩn và nuôi cấy tại nhiệt độ thích hợp, đĩa bên 

phải cũng được cấy vi khuẩn, xử lý trong hệ thống hấp plasma và nuôi cấy trong nhiệt độ 

thích hợp, đĩa ở giữa là đĩa không cấy vi khuẩn (để kiểm tra và xác định sai số thực nghiệm). 

 

Hình 6. Kết quả xử lý nấm C. albicans trong hệ thống hấp plasma: thời gian xử lý - 5 

phút; khoảng cách tới tia plasma - 3 cm 
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Đĩa Petri bên trái là đĩa được cấy nấm mốc và nuôi cấy tại nhiệt độ thích hợp, đĩa bên 

phải cũng được cấy nấm mốc, được xử lý trong hệ thống hấp plasma và nuôi cấy trong nhiệt 

độ thích hợp, đĩa ở giữa là đĩa không cấy nấm mốc (để kiểm tra và xác định sai số thực 

nghiệm). 

Triển vọng nghiên cứu và triển khai 

Lưu ý rằng thành tựu quan trọng nhất của nhóm VinIT là việc tạo ra các hệ thống có 

đặc tính điều chỉnh thích ứng với nhiều loại vi rút và vi khuẩn khác nhau. Điều này cho phép 

các hệ thống này được sử dụng trong phạm vi rộng điều kiện môi trường virus học. 

Hiện nay, công việc đang được tiến hành để tạo ra một loạt các hệ thống thao tác kỹ 

thuật để khử khuẩn các bề mặt tùy ý và các khoang bên trong bằng công nghệ plasma lạnh. 
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