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trong khoa học
>> gs.tskh nguyễn quang riệu *

Tầm quan trọng của mục tiêu nghiên cứu càng lớn,
càng thúc đẩy nhà khoa học đạt được kết quả, đôi
khi bằng đủ mọi cách. Những sai lầm và gian lận trái
đạo lý đã từng xảy ra trong lĩnh vực nghiên cứu
khoa học. Công trình nghiên cứu tạo ra những mẻ tế
bào gốc từ phôi người nhân bản, có thể được dùng
để chữa những bệnh nan y, là một thí dụ điển hình.
Kết quả của nhà khoa học này bị đa số đồng nghiệp
tố cáo là ngụy tạo. Có những nhà nghiên cứu, tuy
không bịa ra kết quả, nhưng vẫn muốn giữ quan điểm
của mình, mặc dù cộng đồng các nhà khoa học đã
có những lý do chính đáng để phản bác. Dưới đây là
một số sự kiện đã từng gây ra những cuộc tranh
luận sôi nổi trong giới khoa học.
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Dấu vết sự sống
ngoài Trái đất
Năm 1996, một số nhà khoa học của
NASA công bố phát hiện dấu vết của
sự sống trên hành tinh Hỏa. Họ dựa
trên kết quả nghiên cứu một thiên
thạch nặng khoảng 2 kilôgam tách ra
từ hành tinh Hỏa và rơi xuống Nam
Băng Dương, cách đây khoảng một
vạn năm. Họ công bố tìm thấy trong
thiên thạch những cấu trúc nhỏ li ti
mà họ cho là những vi sinh vật đã
hóa thạch, cùng những hoá chất mà
vi sinh vật sản sinh ra. Sự phát hiện
này làm chấn động dư luận trong
cộng đồng các nhà khoa học, vì nếu
có thật, sẽ cung cấp được bằng chứng
là sự sống đã từng tồn tại dưới dạng
nguyên thủy ở ngoài Trái đất, trên một
hành tinh khác trong Hệ Mặt trời. Tuy
nhiên, cho đến nay cộng đồng các
nhà khoa học trên thế giới, vẫn hoài
nghi về kết luận của nhóm nghiên cứu
cuả NASA. Đa số nhà khoa học, kể cả
một số người trong nhóm nghiên cứu
này, cho rằng thiên thạch có thể bị ô
nhiễm bởi môi trường Trái đất. Tuy bị
cô lập, nhưng lập trường của nhóm
nghiên cứu thiên thạch không hề suy
suyển. Trong trường hợp này, những
nhà khoa học không ngụy tạo kết
quả, nhưng không thay đổi thái độ, vì
quá tin tưởng vào những kết luận của
họ, tuy kỳ diệu, nhưng không được
xác nhận.

Trí nhớ của nước
Những công trình nghiên cứu khoa
học cũng có tác động trực tiếp đối
với những công ty công nghiệp. Năm
1988, một nhóm nghiên cứu Pháp
công bố trên tạp chí Nature là khi

nước được dùng làm dung môi để
hoà tan một chất hoá học, dù độ cô
đặc cuả dung dịch là vô cùng nhỏ,
nhưng vẫn giữ được đặc tính cuả chất
hoá học. Đa số các nhà khoa học

khác đã dùng nghi thức thí nghiệm
tương tự, nhưng không đạt được kết
quả. Hiện tượng được mệnh danh là
“trí nhớ cuả nước” đã được những
phương tiện truyền thông đại chúng
hồi đó nhắc đến rất nhiều, vì có tác
động thuận lợi đối với công nghệ bào
chế thuốc chữa theo phép “vi lượng
đồng căn” (homeopathy). Phương
pháp này dựa trên luật tương đồng,
dùng những chất gây ra chứng bệnh
giống như bệnh đang cần phải chữa,
với những liều thuốc loãng tới 10-60
(một phần triệu tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ) lượng
thuốc nguyên chất. Những tính toán
đơn giản dựa trên những định luật
hóa học cho ta thấy, trong những
dung dịch mới loãng tới 10-20 (một
phần trăm tỷ tỷ lần), liều thuốc chỉ
còn chứa một phân tử của chất thuốc

nguyên thủy! Còn trong những liều
loãng hơn, có nhiều khả năng không
còn đến một phân tử thuốc nào! Do
đó, phép chữa vi lượng đồng căn
không được nhiều người trong giới y
khoa tin tưởng, vì họ cho là vô hiệu
nghiệm. Hiện tượng này được gọi
là hiện tượng “nước có trí nhớ”, có
nghĩa là nước chỉ cần tiếp xúc với một
chất nào đó -dù là dấu vết cuả chất
đó không còn tồn tại trong dung
dịch - mà vẫn giữ được đặc tính cuả
chất. Hiện tượng huyền diệu này, nếu
có thật, đương nhiên là có thể biện
hộ cho phương pháp điều trị vi lượng
đồng căn và làm cho công nghệ bào
chế những loại thuốc phát triển. Kết
quả cuả những công trình khoa học
về trí nhớ của nước không được công
nhận. Tuy nhiên, phép chữa vi lượng
đồng căn vẫn giữ được lòng tin cuả
một số bác sĩ cùng bệnh nhân và
có cả những quan hệ kinh tế đối với
công nghệ dược phẩm.

tổng hợp hạt
nhân nguội
Năm 1989, tờ báo Financial Times
chuyên về tài chính và kinh tế thế giới
công bố là hai nhà hóa học người Mỹ
và Anh đã tình cờ tìm thấy phương
pháp tổng hợp hạt nhân trong những
điều kiện lý hóa bình thường. Từ lâu,
các nhà vật lý đã vấp phải những khó
khăn kỹ thuật trong công việc thực
hiện và khống chế những phản ứng
tổng hợp nhiệt hạch. Ion là những
hạt cùng có điện tích dương nên có
khuynh hướng đẩy nhau ra xa, do lực
đẩy tĩnh điện Coulomb. Để thực hiện
được những phản ứng này giống như
trong tâm Mặt trời và các vì sao, các
nhà khoa học cần phải tạo ra một
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môi trường có nhiệt độ cao ít nhất
hàng chục triệu độ. Chỉ trong trường
hợp này, ion hydro mới đạt được
năng lượng đủ cao để vượt qua được
rào điện Coulomb và tổng hợp với
nhau. Các nhà khoa học còn phải tạo
ra một từ trường đủ mạnh để giam
hãm ion khỏi chạm vào thành cuả
thiết bị và tăng xác suất va chạm cuả
ion. Do đó, được tin hai nhà hóa học
thực hiện thành công sự tổng hợp hạt
nhân trong điều kiện nhiệt độ bình
thường thì quả là một sự kiện đáng
chú ý. Nhân một cuộc thí nghiệm
điện phân (electrolysis) dùng dung
dịch ‘nước nặng’ (heavy water D2O,
một đồng vị cuả nước thường H2O,
trong đó đơteri thay thế hydro), hai
nhà nghiên cứu nhận thấy thí nghiệm
này giải phóng ra nhiệt, tuy không
nhiều. Họ kết luận là đơteri đã tổng
hợp thành hêli và họ đã thực hiện
được phản ứng tổng hợp hạt nhân.
Một số chuyên gia thực hiện những
cuộc thí nghiệm tương tự còn công
bố phát hiện được cả nơtron, thường
được coi là sản phẩm cuả những
phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tuy
nhiên, hiện tượng được gọi là “tổng
hợp hạt nhân nguội” không được
đa số các nhà khoa học chấp nhận
và không có một lý thuyết nào giải
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thích được kết quả. Nếu các nhà vật lý
thực hiện được những phản ứng hạt
nhân mà không cần nhiệt độ cao, thì
nhân loại sẽ có một kho năng lượng
dường như vô tận và rất dễ khai thác.
Những công ty chi nhánh cuả hãng
sản xuất xe hơi Toyota đã từng tài trợ
cho hai nhà hóa học để họ tiếp tục
công trình nghiên cứu này. Hiện nay
vẫn còn một số ít nhà nghiên cứu tiếp
tục nghiên cứu sự tổng hợp hạt nhân
nguội và tin tưởng rằng đây là một đề
tài rất hấp dẫn, tuy những kết quả đã
bị phần đông các nhà khoa học phủ
nhận. Giới khoa học chê trách hai tác
giả cuả công trình tổng hợp hạt nhân
nguội là đã công bố lần đầu kết quả
trong Financial Times, tờ báo tuy rất
có uy tín trong giới tài chính và kinh
tế, nhưng không phải là một tạp chí
khoa học có chuyên gia thẩm định.

*Giám đốc điều hành Đài thiên văn Paris

Woo suk Hwang gây nên vụ bê bối
khoa học lớn nhất trong lịch sử khoa
học Hàn Quốc.

