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XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG  CÁC HOẠT CHẤT 

THẢO DƯỢC TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, MỸ PHẨM 

BẰNG CÔNG NGHỆ NANO. SẢN XUẤT VIÊN NANG      

CHỐNG NẮNG TỪ LYCOPENE VÀ CURCUMIN 

  ************************** 

I. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC HOẠT CHẤT 

TỪ THẢO DƯỢC TRONG SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, MỸ 

PHẨM BẰNG CÔNG NGHỆ NANO TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 

1. Nghiên cứu và ứng dụng các hoạt chất từ thảo dược trong sản xuất thực 

phẩm chức năng, mỹ phẩm bằng công nghệ nano trên thế giới và tại Việt Nam. 

  Từ hơn 4000 năm trước, con người đã biết sử dụng các sản phẩm từ thiên 

nhiên để ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả việc ứng dụng thảo dược trong 

điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe con người. Trên nền phát triển của y hoc, ngày 

thảo dược được ứng dụng ngày càng nhiều vào thực phẩm chức năng và mỹ phẩm tạo 

ra nhiều sản phẩm đa dạng nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của con người về 

sức khỏe và thẩm mỹ. 

1.1. Thị trường thảo dược Thế giới  

 Năm 2014, Thị trường thảo dược Thế giới có tổng giá trị vào khoảng  63,05 tỉ 

đô la Mỹ và ước đạt khoảng 100 tỉ đô la Mỹ đến năm 2024. Đóng góp chính trong 

các sản phẩm từ thảo dược là các hoạt chất trích ly, chiếm 27,1 tỉ đô la vào năm 2016 

và dự kiến sẽ tăng đến 44,6 tỉ đô la đến năm 2024. Những sản phẩm khác cũng chiếm 

tỉ trọng lớn bao gồm thuốc và viên nang, hoặc các bột thảo dược. 

                                                                                                                       Đơn vị tính: Tỉ đô la Mỹ 

 

Biều đồ 1. Thống kê vê thị trường thảo dược thế giới từ năm 2014 đến 2024. 
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 Thị trường thảo dược là thị trường tiềm năng và ngày càng phát triển, cung cấp 

nguồn nguyên liệu cho rất nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau. Và dự kiến đóng góp 

của các sản phẩm này có thể lên đến 500 tỉ đô la vào năm 2050. 

 

Biểu đồ 2. Dự báo thị trường thảo dược Thế giới đến năm 2050. 

 

 Thảo mộc được trồng, khai thác và ứng dụng ở nhiều nơi khác nhau trên Thế 

giới như Trung Quốc, Ai Cập, Châu Phi, Châu Mỹ, Ấn Độ,… Phân khúc thị trường 

lớn nhất về thảo mộc và hương liệu gồm có Bắc Mỹ (Mỹ), Châu Âu (Đức), Châu Á 

(Trung Quốc, Ấn Độ) với các nền y học cổ truyền nổi tiếng từ lâu đời. Ngoài ra 

Trung và Nam Mỹ, Trung Đông và Châu Phi cũng là những thị trường lớn và đầy 

tiềm năng. 

 Hiện trên thế giới, những hoạt chất từ dược liệu đã và đang đem lại doanh thu 

hàng chục tỷ USD mỗi năm như taxon chữa ung thư từ thông đỏ; acid shikimic chữa 

cúm từ hồi; vinblastin và vincristin chữa ung thư từ dừa cạn… 

Cụ thể nhiều hoạt chất quý trích ly từ các cây khác nhau được ứng dụng để điều 

trị hoặc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khác nhau. Hoa giấy, họ đậu Dalbergia lanceolaria, 

hồng xuân, họ thuốc phiện/ anh túc, gừng gió, v.v… chứa nhiều hoạt chất giúp giảm 

đau (Hình 1). 

 



5 
 

 
 

Hình 1. Thảo dược ứng dụng trong giảm đau. 
 

 
 

Các hoạt chất chống viêm có thể được trích ly từ củ nghệ, cỏ thi họ cúc, cam 

thảo, vân hương, ngãi cứu hoặc kim ngân, nhẫn đông  (Hình 2). 

 

 

 

Hình 2. Thảo dược ứng dụng trong chống viêm. 
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Các thảo mộc như chi quăng lông, cây chua ngút, bạch hoa xà, đương quy, diên 

hồ sách, hoặc dâm dương hoắc, v.v… chứa nhiều hoạt chất tốt hỗ trợ điều trị ung thư. 

 

 

Hình 3. Thảo dược ứng dụng trong điều trị ung thư. 

 

 

Trong thực tế, các thảo dược có những hoạt chất có hoạt tính mạnh, khả năng 

chống oxy hoá cao đều có nhiều ứng dụng khác nhau. Chẳng hạn củ nghệ, trái gấc,… 

có thể hỗ trợ điều trị ung thư hoặc chống lão hoá. Tỏi, kỷ tử, nhân sâm, hạnh đào, cây 

đa hay các loại sâm Ấn Độ là những thảo dược thường được sử dụng trong chống lão 

hoá (Hình 4). Đây cũng là những thảo dược tìm thấy trong rất nhiều bài thuốc khác 

nhau, và cả trong mỹ phẩm. 
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Hình 4. Thảo dược ứng dụng trong chống lão hoá. 
 

 

Trinh nữ Châu Âu, Sâm Siberi, Bạch tật lê, cây bá bệnh, mâm xôi, tầm ma, 

v.v… được sử dụng rất nhiều nơi trên Thế giới để hỗ trợ tăng khả năng sinh sản 

(Hình 5).  

Môi trường nhiều độc hại hoặc thức ăn nhiễm bẩn, áp lực công việc làm ảnh 

hưởng không nhỏ và làm giảm khả năng sinh sản của con người. Chính vì vậy ngày 

càng có nhiều thảo dược quý được khai thác và ứng dụng để tạo ra các thực phẩm 

chức năng khác nhau, hỗ trợ cải thiện khả năng sinh lý, chất lượng tinh trùng và khả 

năng thụ thai. 
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Hình 5. Thảo dược giúp tăng khả năng sinh sản. 

 

1.2. Đặc điểm của Thảo dược và ứng dụng thảo dược tại Việt Nam. 

Năm 2016, Việt Nam đã ghi nhận được trên 5000 loài thực vật được sử dụng 

làm thuốc (Cục Quản lý Y dược Cổ truyền – BYT). Trong đó, gần 200 loài có tiềm 

năng khai thác và phát triển trồng để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và hướng 

tới xuất khẩu (như quế, hồi, hòe, nghệ, actiso, sa nhân, kim tiền thảo, đinh lăng, thảo 

quả hay những dược liệu quý: sâm Ngọc Linh, tam thất, củ mài, ba kích, châu thụ, 

ngân đằng, diệp hạ châu, ráy gai,…) 

Nhu cầu sử dụng dược liệu rất lớn; trong đó, khối bệnh viện y học cổ truyền 

công lập sử dụng khoảng 300 loại dược liệu khác nhau ở mức khoảng 3.000 tấn mỗi 

năm.. Tính đến tháng 12/2016, có 226 cơ sở sản xuất khoảng 300 loại thuốc dược 

liệu, 1440 cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng sử dụng 20000 tấn mỗi năm. 

Vùng nguyên liệu: vùng Đồng bằng sông Hồng (Hà Nội), vùng trung du phía 

Bắc (Tam Đảo), vùng núi cao phía Bắc (Lào Cai), vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa), 

vùng Tây Nguyên (Đà Lạt), vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Phú Yên) và vùng 

Đông Nam Bộ (Thành phố Hồ Chí Minh). 

Việt Nam trải dài 1648 km đường chim bay có khí hậu nhiệt đới đặc trưng. Tuy 

nhiên, Viêtn Nam với nhiều loại địa hình khác nhau như núi cao, đồng bằng, cao 
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nguyên và đầm phá ven biển, tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng hệ sinh thái. 

Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho nền y học cổ truyền phát triển cho đến ngày nay, 

cũng với các nền y học cổ truyền khác trên Thế giới. Chủ trương của Chính phủ theo 

Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg là dược liệu và thuốc y học cổ truyền chiếm 30 % 

vào năm 2015 trong các loại thuốc điều trị, và dự kiến sẽ đạt 40 % vào năm 2020. 

Trong nhiều thảo dược quý tại Việt Nam có thể phát triển thành vùng nguyên 

liệu lớn và tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau, Bộ Y tế đã chọn ra 54 loại sẽ được ưu 

tiên phát triển trong giai đoạn tới (theo Quyết định 206/QĐ-BYT ngày 22.01.2015 

của Bộ Y Tế). Các thảo dược quen thuộc như Diệp hạ châu, Kim tiền thảo, Đỗ trọng, 

Dừa cạn, Bình vôi, Thanh hao hoa vàng, trinh nữ hoàng cung, v.v… được đưa vào 

nhiều loại thực phẩm chức năng cho thị trường trong nước và xuất khẩu (bảng 1). 

Bảng 1. Thảo dược được ưu tiên phát triển tại Việt Nam. 

 

Chương trình trọng điểm Quốc gia về hoá dược đến năm 2020 cho chúng ta 

thông tin tổng quát về các thảo dược, các tinh chất được trích ly và các ứng dụng 

tiềm năng cho sản xuất và thương mại hoá (Bảng 2). Theo đó, ngoài phát triển các 

thảo dược quen thuộc để phòng chống sốt rét như Thanh hao hoa vàng (hoạt chất 

Artemisinin), các hoạt chất mới được chú trọng nghiên cứu để hỗ trợ trong điều trị 

ung thư như viblastin, vincristin, catharanthin trong cây dừa cạn, mangifein từ cây dó 

bầu, sterol của cây đậu tương, các carotenoids của gấc/ cúc vạn thọ,… Hoạt chất 
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glycoside trong mướp đắng được khai thác để hỗ trợ chống tiểu đường, hoặc L- 

rotudin/ L-rotudin sulfat của củ bình vôi giúp cải thiện giấc ngủ/ chống bệnh gút. 

Bảng 2. Thảo dược ưu tiên phát triển tại Việt Nam đến năn 2020. 

 

 

2. Công nghệ nano ứng dụng trong bào chế thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. 

2.1   Công nghệ bào chế thảo dược 

Trong thảo dược, thành phần hoạt chất là yếu tố quan trọng quyết định chất 

lượng và giá trị của một loại thảo dược. Các thảo dược có thể được khai thác từ phần 

thân, lá, vỏ cây, hoa, quả, hạt và cả rễ để trích ly hoạt chất cần thiết trong mỗi bộ 

phận. Và để đảm bảo tối ưu hóa chất lượng và số lượng hoạt chất trích ly trong sản 

phẩm thì lựa chọn phương pháp bào chế phù hợp cho từng loại thảo dược.  

Hiện nay, các công nghệ bào chế thảo dược chủ yếu  được ứng dụng trong sản 

xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, có thể kể đến: 

 Công nghệ phối trộn truyền thống: Đây là một phương pháp thủ công và lâu 

đời nhất trong việc bào chế thảo dược, phương pháp chủ yếu sử dụng cơ học để 

nghiên, tách, lọc, chiết các hoạt chất và phối trộn với chất mang hoặc tá dược khác 

(bổ sung thêm hoạt tính khác cho sản phẩm mà không làm ảnh hưởng hay biến tính 

hoạt tính chính của thảo mộc).  Phương pháp này dễ thực hiện, đầu tư ít tốn kém, và  

ứng dụng  nhiều trong sản xuất bào chế thuốc đông y, Nam y, thuốc Tây y, mỹ phẩm. 

Dạng sản phẩm: dạng cao, viên nang mềm, nang cứng.  
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Nhược điểm: các hoạt chất trong sản phẩm dễ bị biến tính, hàm lượng hoạt chất 

không cao, một số hoạt chất khó hấp thu khi dung nạp vào trong cơ thể người. Mặc 

dù, qua thời gian quá trình bào chế được cải tiến để loại bỏ các tạp chất không cần 

thiết, có hại trong dược liệu, hoặc để điều hoà lại các tính năng của vị thuốc, nhưng 

hiệu quả thu được vẫn thấp hoặc chậm, hoặc cũng có thể có những tác dụng ngược 

ngoài mong muốn. 

 Công nghệ vi nang: đây là phương pháp sử dụng vật lý và hóa lý để bào chế 

nguyên liệu, sau khi nguyên liệu được nghiền nhỏ dạng hạt, sẽ được phối trộn với 

một hợp chất polymer giúp tạo áo bọc cho từng hạt nhỏ tính chất thảo dược. Lớp áo 

bọc sẽ bảo vệ hoạt chật không bị tác động của môi trường bên ngoài, làm tăng khả 

năng hấp thụ cho ngưới sử dụng cả về chất và số lượng.  

Nhược điểm: kích thước hạt còn lớn, khó hấp thụ, hàm lượng hoạt chất trong 

sản phẩm chưa cao, đặc biệt lớp màng bọc polymer là một trong những thành phần 

thức ăn của một số vi khuẩn nên sản phẩm có thể bị xâm nhập và ăn mòn lớp vỏ bọc 

gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

 Công nghệ nano: đây là một phương pháp tiên tiến nhất trong giai đoạn hiện 

nay.và được ứng dụng để điều chế các hạt có kích thước dưới 100 nm. Ở kích thước 

này, khi vào cơ thể, nó sẽ được hấp thu một cách tối đa, nhả từ từ vào trong máu giúp 

làm tăng hiệu quả của các loại hoạt chất này. Các hoạt chẩt sẽ được đưa về nhiều hệ 

nano khác nhau phục vụ cho mục đích sử dụng sản phẩm. 

2.2 Công nghệ nano trong bào chế thảo dược 

Cấu trúc của một số hệ nano thường được sử dụng trong thực phẩm chức năng 

và mỹ phẩm, trên các nền protein, chất béo hoặc cacbon hydrat. Hệ nano kích thước 

nhỏ có thể được bào chế ở dạng các micells hoặc nhũ tương nano, hoặc được bao bởi 

các cyclodextrin. Đối với kích thước trên 100 nm, các hoạt chất có thể được bào chế 

trong các cấu trúc protein hydrocolloids, nhũ tương hoặc nhũ tương có cấu trúc, hoặc 

được bao bởi các tinh bột, alginate thành các hạt/ vi nang. 
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Hình 6. Công nghệ nano ứng dụng trong thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. 

Để tổng hợp hạt nano nói chung và hạt nano trong y dược nói riêng gồm có hai 

phương pháp bottom-up (từ dưới lên) và top-down (từ trên xuống). Trong kỹ thuật 

bottom-up, chúng ta thường bắt đầu từ các phân tử trong dung dịch, chúng kết tụ lại 

thành các phần tử có cấu trúc hoặc vô định hình. Trong dược, người ta thường hoà 

tan các thuốc trong dung môi sau đó thêm “đối dung môi” (anti-solvent) vào và các 

phân tử bắt đầu kết tụ. Để thu được hạt ở kích thước nano với hình dạng cấu trúc 

mong muốn, chúng ta có thể điều chỉnh các điều kiện lý hoá và xúc tác trong quá 

trình phát triển cấu trúc và tránh tạo ra các phẩn tử có kích thước lớn cỡ µm. 

Có rất nhiều kỹ thuật bottom-up khác nhau như kỹ thuật lắng đọng dùng trọng 

trường lớn có điều khiển (high- gravity controlled precipitation technology), kỹ thuật 

siêu âm kết tinh (sonocrystallization), kỹ thuật lắng đọng dòng chất lỏng bị giam giữ 

(confined impinging liquid jet precipitation) và kỹ thuật trộn rung nhiều khe (multi-

inlet vortex mixing). 

Một phương pháp thường được sử dụng để tạo hệ nano là nhũ tương dầu-trong-

nước bao gồm giọt dầu phân tán trong nước có chứa một tự lắp ráp có cấu trúc nano 

bên trong. Thành phần chính của hệ gồm có một pha dầu chứa các yếu tố thân dầu 

nào đó cần đưa về dạng nano, một pha nước và một chất hoạt động lưỡng tính hoặc 

có thể được gọi là phụ gia thân dầu/mỡ. 
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Công nghệ top-down thường bắt đầu từ các tinh thể hoặc phần tử có kích thước 

cỡ µm trở lên và làm giảm kích thước đến cỡ nano bằng cách nghiền chẳng hạn. 

Nghiền khô (như nghiền phun jet milling) không đủ để có thể thu được kích thước 

nano, do đó trong đa số trường hợp người ta sử dụng nghiền ướt. Nghiền ướt nghĩa là 

các hoạt chất hoặc thuốc được phân tán trong dung dịch chất hoạt động bề mặt hoặc 

chất ổn định tạo thành một huyền phù micro (microsuspension) và sau đó đưa vào 

máy nghiền. 

Một quy trình nghiền ướt sử dụng bi được phát triển bởi Liversigde và các cộng 

sự gọi là Công nghệ NanoCrystal (Liversidge and Cundy 1995). Hầu hết các sản 

phẩm trên thị trường trong những năm trước 2010 được sản xuất từ công nghê này. 

Huyền phù được đưa vào bình nghiền có chứa các bi có kích thước khoảng 0,2 đến 

0,6 mm. Những viên bi chuyển động bởi bộ phận trộn và các tinh thể được nghiền 

gữa các viên vi chuyển động tạo nên hệ phân tán nano. 

 

Hình 7. Phương pháp điều chế nano trong thảo dược, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. 

Trong các phương pháp nano để bào chế thảo dược và thực phẩm chức năng, mỹ 

phẩm, phương pháp đơn giản nhất là hỗn hợp dầu, dung môi và chất hoạt động bề 

mặt. Các phương pháp tương tự cũng có thể tạo hệ nano như nano nhũ tương, huyền 

phù, dung môi và nhũ tương cô quay. Đồng hoá nóng hoặc đồng hoá áp suất cao, vi 

nang, siêu âm, sấy phun, .… tạo các hệ nano bằng các kỹ thuật thường được sử dụng 

để sản xuất quy mô lớn. Ngoài ra, một số kỹ thuật phức tạp hơn có thể được ứng 

dụng để tạo hệ nano như lắng đọng, nghiền quay, quay điện, tạo sợi nano, v.v… 
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Các phương pháp điều chế nano đều có những ưu và nhược điểm nhất định, và 

được lựa chọn tuỳ theo quy mô sản xuất, khả năng đầu tư, hoặc theo cấu trúc và tính 

chất mong muốn của hệ. Cụ thể Bảng 3 thể hiện các ưu nhược điểm chính của các 

phương pháp chế tạo hạt nano cơ bản. Đây là những phương pháp có thể sử dụng để 

điều chế thực phẩm chức năng và dược phẩm. 

Công nghệ nano trong thảo dược thường được ứng dụng cho các hệ truyền dẫn 

thuốc, tăng sinh khả dụng, hiệu ứng đích, tăng khả năng bảo vệ, cho hạt mang nano, 

bảo vệ/ dẫn các hoạt chất chống ung thư, chống oxi hoá, chống sốt rét, chống viêm 

hoặc kháng khuẩn. 

Đối với thực phẩm chức năng, công nghệ nano ứng dụng cho các hệ truyền dẫn 

thực phẩm, vật liệu liên kết, cho hệ cần tăng sinh khả dụng đối với các hoạt chất khó 

hấp thụ, hoặc hệ giúp tăng độ bền hoạt chất/ vitamin/ gia vị/ hương thơm. Ngoài ra 

công nghệ nano có thể ứng dụng để tạo ra các thiết bị an toàn, cảm biến chuẩn đoán 

thành phần thực phẩm,.... 

Ưu điểm của nano thảo dược 

+ Tránh độc hại/ tác dụng không mong muốn, 

+ Tăng cường độ ổn định, độ bền, 

+ Cải thiện hoạt tính sinh học/ sinh khả dụng, 

+ Bảo vệ thuốc không bị thoái biến hoá học và vật lý. 

Bảng 3. Ưu và nhược điểm của công nghệ bào chế nano so với dạng công nghệ bào chế truyền thống. 
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Bảng 4. Một số sản phẩm tiêu biểu ứng dụng công nghệ nano trên Thế giới 
 

Sản phẩm Thành phần chính Công dụng Dạng 

Hạt mang lipid rắn 

Curcuminoids 
 

Curcuminoids Chống ung thư và oxy 
hoá Nhu tương micro 

Nano axit Glycyrhizic Axit Glycyrhizic Chống viêm/ tang 
huyết áp Cô quay, siêu âm 

Nano cuscuta 
chinensis Flavonoids và lignans Bảo vệ gan, chống oxi 

hoá Huyền phù nano 

Hạt nano taxel Taxel Chống ung thư Cô dung môi nhu 
tương 

Vi nang Artemisinin Artemisinin Chống ung thư Tự hợp/ tự lắp ráp 

Vi nang Camptothecin Camptothecin Chống ung thư Thẩm tách 

Hạt nano Berberin Berberin Chống ung thư Dạng đặc ion 

 

[Ansari, 2012, NCBI]. 
 

2.3 Một số sản phẩm nano thảo dược được sản xuất và thương mại hoá 

thành công tại Việt Nam hiện nay. 

 Ưu Điểm: 

-   Hấp thu một cách tối đa, 

-   Phóng thích chậm vào trong máu,  

-   Làm tang hiệu quả của các loại hoạt chất, 

-   Tang hiệu quả cao hơn, 

-   Gọn nhẹ hơn, 

-   Bảo quản dược liệu tốt hơn. 

-  Đột phá mới với hiệu quả hơn hẳn và giảm tác dụng phụ. 
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 Một số sản phẩm tiêu biểu 

- Nano curcumin của TT NCTK Khu CNC chuyển giao cho VIOTEK (sản phẩm 

Nacu Vital) ngày 13/11/2015. 

- Nano curcumin của Viện KHVN chuyển giao chông công ty Dược mỹ phẩm 

CVI ngày 11/12/2014. 

- Nano lycopene của TT NCTK Khu CNC phối hợp trong sản phẩm viên uống 

chống nắng cùng Cty Geneworld ngày 25/7/2017. 

- Ứng dụng công nghệ nano bào chế thảo dược của Viện Khoa học Việt Nam 

chuyển giao cho công  ty  Dược  liệu  Phương  Đông,  Cty  CNC  Hoàng  Châu,  Cty  

Dược  phẩm Nanogold ngày 18/7/2017. 

- Nacurgo của công ty  Nowtech băng vết thương dạng xịt  tạo màng sinh học 

Polyesteramide, ứng dụng tinh chất trà xanh Camellia và Nano Curcumin. 

 

3. Giới thiệu hoạt chất lycopene, ứng dụng của nanolycopene và nanocurcumin 

3.1  Trái gấc và lycopene 
 

Cây gấc có tên khoa học là Momordica cochinensis (Lour) Spreng, là một trong 

số khoảng 96 giống 750 loài của họ bầu bí (Cucurbitaceae) được trồng chủ yếu ở 

vùng nhiệt đới ẩm. Riêng ở Việt Nam có khoảng 30 loài phổ biến nhất là bầu bí, 

mướp, dưa leo, dưa hấu, khổ qua,... 

Có hai loại được trồng chủ yếu là trái gấc nếp (quả hơi tròn, hạt nhỏ thưa gai, 

khi chín chuyển sang màu đỏ cam rất đẹp, bên trong cơm vàng tươi, màng bao bọc 

hạt có màu đỏ tươi rất đậm và dày thớ) và trái gấc tẻ quả dài hơn, nhiều gai hơn, trái 

nhỏ hoặc trung bình vỏ dày tương đối có ít hạt, gai nhọn, cây sai quả hơn. Trái chín 

bổ ra bên trong cơm có màu vàng và màng bao hạt thường có màu đỏ nhạt hoặc màu 

hồng không được đỏ tươi như gấc nếp, nên chọn giống gấc nếp để có trái to nhiều thịt 

bao quanh và chất lượng cũng tốt hơn. 
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Bảng 5. Thành phần dinh dưỡng của quả gấc 
 

          Thành phần                 Hàm lượng 

Năng lượng (Kcal) 125.0 

Nước (g) 77.0 

Protein (g) 2.1 

Lipid (g) 7.9 

Glucid (g) 10.5 

Tro (g) 0.7 

Ca (mg) 56.0 

P (mg) 6.4 
 

Trong quả gấc phần được khai thác và ứng dụng nhiều nhất là nhân hạt gấc và 

màng đỏ bao quanh hạt gấc. Một số thành phần cấu tạo chính trong nhân hạt gấc 

được thể hiện trong Bảng 6, trong đó 

 

Bảng 6. Thành phần cấu tạo chính nhân hạt gấc 
 

          Thành phần Tỷ lệ (%) 

Nước 6.0 

Chất vô cơ 2.9 

Lipid 55.3 

Protid 16.6 

Đường tổng 2.9 

Tanin 1.8 

Cellulose 2.8 

Các chất khác 11.7 
 

Nhân hạt gấc chứa một hàm lượng lipid đáng kể. Do vậy, người ta cũng có thể 

khai thác dầu ép từ hạt gấc. 

Trái gấc được biết đến như một trái cây đến từ thiên đường vì nó chứa hàm 

lượng các carotenoid rất cao, đặc biệt là lycopene, cao nhất trong tất cả các loại cây 

trên thế giới (Hình 8). Trích ly lycopene và các carotenoid trong trái gấc cũng là một 

hướng ứng dụng thu hút nhiều quan tâm. 

Lycopene là một chất rắn ở điều kiện bình thường thì không tan trong nước, 

metanol và ethanol nhưng tan được trong các dung môi hữu cơ như CS2, CHCl3, 

THF, ether, C6H14, và một số các loại dầu thực vật khác. Khi tan trong các dung môi 

thì lycopene tồn tại ở dạng phân tử. Và quá trình hấp thụ lycopene từ trước đến nay 

vẫn chủ yếu là lycopene tan trong dầu. Tuy nhiên việc hấp thụ thêm cả dầu đôi khi 

gây nóng, khó ứng dụng trong nhiều sản phẩm vì dầu không thân nước. Lycopene nói 

riêng và các carotenoid khác nói chung sau khi trích ly sẽ được đưa về dạng nano 
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phân tán trong nước. Ở dạng này carotenoid có khả năng được ứng dụng trong nhiều 

hơn và dễ hấp thụ qua cơ thể do đó có hoạt tính sinh học cao hơn. 

Là một tetraterpen, công thức phân tử C40H56, có 11 nối đôi liên hợp, lycopene 

có màu đỏ thẩm và có hoạt tính chống oxy hoá cực mạnh. Một số tính chất hoá lý 

khác của lycopene như khối lượng phân tử 536,89. Lycopene là một loại carotenoid 

nhưng không phải là một tiền vitamin A như b-carotene. 

 

 
 
 

Bảng 6. Hàm lượng các carotenoids trong trái gấc tại Việt Nam và Thái Lan. 
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Hình 8. Hàm lượng lycopene và b-carotene trong các loại trái cây khác nhau. 

 

 

3.2. Công dụng của lycopen 
 

Lycopene là một hoạt chất có tính chống oxy hoá cực mạnh. Chính vì vậy nó có 

khả năng làm giảm đáng kể các gốc tự do trong cơ thể, chống viêm, kháng khuẩn, 

chống lão hoá, hỗ trợ chống ung thư, v.v… 

Một số công dụng chính của lycopene ứng dụng trong các trường hợp: Giảm đái 

tháo đường, giảm hen suyễn, ngừa rụng tóc, tăng cường sinh lý, tăng chất lượng tinh 

dịch, giảm ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến, giảm loãng 

xương, bảo vệ da, chống lão hoá, điều trị bệnh tim mạch. 

3.3. Nanolycopen và nanocurcumin 

Lycopene và curcumin là hai hợp chất hữu cơ rất ít tan/ không tan trong nước do 

đó hoạt tính sinh học rất thấp và khó hấp thụ. Chính vì vậy, hai hợp chất này được 

đưa về dạng hỗn dịch nano trong nước (Aqueous nanosuspensions) là khắc phục tính 

tan kém của một số hoạt chất thân dầu và do đó là vấn đề phân phối thuốc hoặc hoạt 

chất trong cơ thể. 

Công nghệ nano có thể giúp cải thiện những điều này vì nó có khả năng làm 

tăng tốc độ bão hoà, tốc độ phân rã và độ kết dính với các bề mặt hoặc với các màng 

tế bào (Müller, Gohla, and Keck 2011). Hoạt tính sinh học được tăng cường khi diện 

tích bề mặt tăng lên nhiều lần, vận tốc khuyếch tán và độ tan được cải thiện đáng kể. 

Bên cạnh đó, độ hấp thụ các hoạt chất cũng tăng lên dẫn đến gradient (độ chênh lệch) 
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nồng độ giữa các kem dưỡng nano và da cũng tăng lên, làm tăng độ khuếch tán và 

thấm vào da. Đối với dạng tiêm, các công thức hỗn dịch nano trong nước có thể thay 

thế các dung môi hoặc chất hoạt động bề mặt dùng để hoà tan các hoạt chất nhưng có 

tác dụng phụ không tốt. 

Nano lycopene làm tăng phạm vi ứng dụng tinh chất lycopene trong gấc như 

tổng hợp các viên nang thực phẩm chức năng chống nắng, chống lão hoá, hỗ trợ điều 

trị ung thư, hoặc các dung dịch, serum dưỡng da, hoặc ứng dụng trong các loại nước 

uống bổ sung khoáng chất, sữa, v.v,... 

Vai trò của nano lycopene trong mỹ phẩm: Lycopene có khả năng kháng khuẩn 

và kháng viêm. Ngoài ra, ở dạng nhũ tương nano, nó có thêm nhiều ưu điểm hơn 

những sản phẩm khác với cùng tác động. Thực vậy, khi bôi lên với da, nó giải phóng 

nhanh các hoạt chất do khả năng tiếp xúc tốt và bám dính chặt với da để có khả năng 

chữa trị tốt với khả năng dị ứng thấp, chịu nước tốt và tăng độ nhớt, cho phép điều 

chỉnh nồng độ cần thiết trong các hợp chất hoạt tính sinh học. Nano lycopene phân 

tán trong nước có thể được ứng dụng làm nước uống chức năng bổ sung các vitamin 

hoặc khoáng chất, hỗ trợ điều trị ung thư, lão hoá, tăng sức đề kháng. Trong mỹ 

phẩm, hỗn dịch này có thể được sử dụng để đẩy trực tiếp các hoạt chất chống lão hoá, 

chống tia UV qua da và do đó tăng cường được khả năng và hiệu quả tác dụng, giảm 

thời gian điều trị rất nhiều lần. 

Tại Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao Quận 9, lycopene 

được trích ly từ trái gấc (màng hạt gấc) sau đó đưa về dạng nano phân tán trong nước 

với kích thước hạt dưới 200 nm. Bột nano lycopene thu được bằng cách đông cô hoặc 

cô quay hỗn dịch nano lycopene, và có khả năng phân tán trở lại trong nước (Hình 9). 

Curcumin, tương tự như vậy, sau khi được trích ly từ củ nghệ thì phân tán trong 

nước để được hỗn dịch nano nồng độ khoảng 10 %. Hỗn dịch sau đó có thể được cô 

quay hoặc sấy lạnh để thu bột nano lycopene (Hình 10). 
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Hình 9. Lycopene trích ly (trái), nano lycopene phân tán trong nước (giữa) và bột nano lycopene (phải). 
 

 

 

Hình 10. Curcumin trích ly từ củ nghệ, nano curcumin trong nước và sản phẩm Nacurvital, bột nanolycopene. 
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Hình 11. Tính chất hoá lý của nano lycopene. 
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Hình 11 là các kết quả về hình dạng và kích thước hạt, kết quả đo hình thái hạt 

bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) và truyền qua (TEM). Các hạt nano lycopene 

phân tán tốt trong nước với kích thước tập trung quanh giá trị 150 nm, chỉ số phân tán 

0,287 cho thấy hệ ổn định. Hình ảnh hạt qua kính hiển vi điện tử cho thấy hạt tròn, 

kích thước hình dạng đồng đều và cỡ dưới 200 nm. 

Hàm lượng lycopene trong các sản phẩm được xác định bằng phổ hồng ngoại – 

khả kiến UV-Vis hoặc sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC như hình vẽ. Lycopene trích 

ly có hàm  lượng từ 60 – 95 %, lycopene trong nước có hàm lượng 1 – 10 %, và 

lycopene rắn có hàm lượng từ 1 – 10 %. 

Ưu điểm của công nghệ nano 

 
 

Hình 12. Ưu điểm của công nghệ nano/ nano lycopene so với công nghệ truyền thống. 
 

 

Hình 12 khái quát những ưu điểm của công nghệ nano ứng dụng cho các hoạt 

chất nhạy cảm/ dễ bị oxy hoá, như lycopene. Bên phải, hai chai thuỷ tinh chứa lần 

lượt lycopene, nước, bi và chất hoạt động bề mặt trước và sau khi nghiền. Chúng ta 

có thể thấy lycopene phân tán tốt trong dung dịch sau khi nghiền, trong khi đó, tinh 

thể lycopene tách ra thành một lớp nổi lên trên và khó phối trộn, không bền. 
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4. Phương thức chống nắng nội sinh và nghiên cứu về viên uống chống nắng 

trên thế giới và tại Việt Nam. 

4.1  Phương thức chống nắng trong ngành da thẩm mỹ hiện nay 

 Một hình thức chống nắng xuất hiện đã lâu trên thị trường Da Thẩm Mỹ và các 

sản phẩm được bày bán rất nhiều tại các siêu thị, showroom,…đó là chống nắng dạng 

thoa và tác động theo hướng vật lý hay hóa học để bảo vệ Da. 

 Chống nắng vật lý: Dựa vào cơ chế vật lý để sử dụng những thành phần hóa 

dược tạo được sự phản quang với ánh nắng giúp hạn chế sự tác động của ánh nắng 

lên Da, giảm sự tổn thương cho Da. 

 Cơ chế: Các chất thường hay được sử dụng Kẽm Oxit (ZnO) và Titan Oxit 

(TiO2). Các chất này sẽ tạo thành một hàng rào bảo vệ  các làm cho tia UV khi chiếu 

vào sẽ bị phản xạ ngược lại hoàn toàn theo một hướng khác.. 

 Ưu và nhược điểm: Sản phẩm ít gây kích ứng da, dễ bảo quản, Kẽm oxit có khả 

năng kháng viêm, giúp làm dịu da mụn. Nhưng nhược điểm của các sản phẩm này mà 

thị trường gặp phải là : độ chống nắng thường thấp (10-15) do khó khăn trong bào 

chế, sản phẩm gây nhờn rít, khó chịu trên da khi sử dụng. 

 Chống nắng hóa học: Để khắc phục những khuyết điểm trên của dòng sản 

phẩm chống nắng vật lý, trên thị trường có những sản phẩm theo cơ chế hóa học dạng 

hấp thu giúp da bảo vệ trước nắng và không gây nhờn rít kho chịu trên da.  

 Cơ chế: Các chất thường sử dụng là benzophenone, oxybenzone và avobenzone.  

Khi tia UV chiếu lên bề mặt da các chất chống nắng hóa học sẽ hấp thu năng lượng 

để thực hiện phản ứng hóa học chuyển thành một chất khác. 

 Ưu và nhược điểm: sản phẩm có chỉ số SPF cao, tuy nhiên tác dụng thường 

ngắn, thoa lại nhiều lần, khả năng gây kích ứng, dị ứng da cao, điều kiện bảo quản 

sản phẩm khắt khe : phải bảo quản ở nơi mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng 

mặt trời bởi tia UV sẽ chuyển hoạt chất chống nắng thành chất chuyển hóa không còn 

tác dụng.  

 Chống nắng nội sinh: là phương thức chống nắng bảo vệ da hữu hiệu hơn và 

khắc phục được các nhược điểm của 02 phương pháp trên. Phương thức chống nắng 

này tuy mới tại VN nhưng trên TG đã có rất lâu. Phương thức chống nắng nội sinh là 
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phương thức chống nắng vừa an toàn vừa làm đẹp & khỏe Da từ bên trong. Do vậy, 

đây là sự lua chọn nhiều nhất trên thị trường Da Thẩm Mỹ hiện nay. 

 Cơ chế: khả năng oxy hóa mạnh, tiêu diệt được các gốc tự do và chống tăng sinh 

melanin gây sạm da ánh nắng, chống tác động của gốc tự do, chống oxy hóa giúp da 

trẻ khỏe. 

Ưu điểm và nhược điểm: Bảo vệ cơ thể và giúp da giảm tác động của ánh nắng 

một cách toàn diện, dễ bảo quản sản phẩm, phương thức sử dụng đơn giản. giá thành 

cao, quy trình sản xuất sản phẩm phức tạp hơn so với các phương thức khác. 

Điển hình cho hướng chống nắng nội sinh hiện nay là sản phẩm viên uống 

chống nắng, đây là một sản phẩm chống nắng nội sinh thông dụng trên thế giới, riêng 

tại Việt Nam sản phẩm này còn khá mới mẻ 

4.2   Nghiên cứu về viên uống chống nắng trên thế giới và tại Việt Nam 

 

Hiện nay nhiều công ty trên thế giới như DSM, Hoffmann-La Roche Ltd, BASF, 

General Nutrition Center, Lycored, Jamieson, NBTY, Kagome, Bayer AG and 

Shaanxi Huike Botanical Development Co. Ltd  tham gia cung cấp lycopen cho thị 

trường toàn cầu. Theo Cơ quan FDA Hoa Kỳ, lycopene và nano lycopen được phép 

sử dụng trong thực phẩm và làm đẹp như viên nang uống chống nắng. Bảng 7  tổng 

quan một số sản phẩm có lycopene và sản phẩm viên uống chống nắng có mặt tại thị 

trường Việt Nam hiên nay. Đa số các sản phẩm đều từ các nước ngoài. Các sản phẩm 

chứa lycopene thì chủ yếu trích ly từ cà chua hoặc tổng hợp, còn sản phẩm viên nang 

cứng chống nắng thì chủ yếu chứa polypodium leucotomos trích ly từ cây dương xỉ. 

Thị trường nhóm carotenoids trên toàn cầu dành cho các sản phẩm sức khỏe, 

thực phẩm từ thiên nhiên rất lớn trị giá 1,4 tỉ USD trong năm 2014 và có tốc độ tăng 

trưởng 3%/năm. Báo cáo nghiên cứu thị trường năm 2011 cho thấy giá trị thương mại 

của lycopen có thể đạt 84 triệu USD năm 2018 từ mức 66 triệu USD năm 2010. 
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Bảng 7. Một số sản phẩm viên nang uống chống nắng và sản phẩm từ lycopene có mặt tại thị trường Việt Nam. 

 

Hiện nay tại Việt Nam vẫn chưa có sản phẩm viên uống chống nắng sản xuất 

trong nước. Ngoài ra trên thế giới việc ứng dụng bột nanolycopen để làm viên uống 

chống nắng là một xu hướng mới, kết hợp nhiều hoạt chất chống oxi hoá cao với 

nhau để mang đến một sản phẩm thảo dược có khả năng chống nắng nội sinh. 

Sản phẩm BioSuncare phát triển bới nhóm nghiên cứu công nghệ Nano ứng 

dụng trong Thực phẩm chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công 

nghệ cao Công ty Geneworld được kết hợp từ các thành phần thảo mộc chống nắng 

hiệu quả cao như polypodium leucotomos trích ly từ dương xỉ, lycopene và curcumin 

trích ly từ quả gấc và củ nghệ và đưa về dạng nano phân tán tốt trong nước. Bên cạnh 

đó sản phẩm được bổ sung các hoạt chất chống oxy hoá mạnh như vitamin C và 

vitamin E. 
 

Thành phần chính: 

-   Polypodium leucotomos 

-   Nano lycopene 

-   Nano Curcumin 

-   Vitamin C 

-   Vitamin E 



27 
 

 
 

 

 

Công dụng: 

-   Chống nắng nội sinh 

-   Hỗ trợ chống oxy hoá 

-   Hỗ trợ chống lão hoá 

 
 

          Hình 13. Viên uống chống nắng BioSuncare. 

 

 

Đầu tiên trong 3 thành phần từ thảo dược ở trên, dương xỉ được đánh giá là bậc 

thầy của các hoạt chất chống nắng tự nhiên bởi hầu hết các nghiên cứu về loại thảo 

dược này đều nhận thấy hàng loạt công dụng bảo vệ da, chống lại tia cực tím, bảo vệ 

da khỏi bức xạ mặt trời, tránh được tổn hại cho da như cháy nắng. 

a. Dương xĩ 

 Dương xỉ là hoạt chất chống nắng nội sinh kì diệu nhất. Thực vậy, khi tác dụng 

chống nắng kỳ diệu của Dương xỉ được công bố, rất nhiều sản phẩm kem chống nắng 

ra đời được quảng cáo có chứa loại thảo dược này. Nhưng có ít nhất 3 công trình 

nghiên cứu về tác dụng chống nắng của Dương xỉ đều chỉ ra rằng hiệu quả hơn cả là 

bổ sung sản phẩm chứa chiết xuất cây Dương xỉ bằng đường uống. Và suốt 40 năm 

qua, hàng trăm nghiên cứu lâm sàng đã cho thấy chiết xuất cây. Dương xỉ mang lại 

hiệu quả đáng kinh ngạc bảo vệ làn da chúng ta chống lại tác hại từ mặt trời chỉ khi 

chúng được bào chế dưới dạng uống, được đưa vào ruột để hấp thu từ bên trong. Bởi 

vậy đây được ví như chất chống nắng nội sinh hoàn hảo nhất cho tới thời điểm này. 

zả thân rễ, thân và lá Dương xỉ đều có công dụng trong y học. Đặc biệt lá Dương xỉ 

chứa rất nhiều chất polyphenols – một hoạt chất giàu cả tính chống oxy hóa và chống 

viêm, có khả năng kỳ diệu trong việc ngăn chặn tổn thương mà da gặp phải khi tiếp 

xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian và cường độ mạnh. + Việc tìm ra hoạt chất 

chống nắng kỳ diệu nhất là chiết xuất cây Dương xỉ, đồng thời tốt nhất là bổ sung 

thông qua ăn uống, đã cho ra đời cách chống nắng toàn thân dạng viên uống, thay vì 

những cách chống nắng thông thường là bôi kem hoạc sữa chống nắng. Điều này 
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không chỉ cung cấp giải pháp đột phá, tiện lợi cho những ai muốn bảo vệ làn da toàn 

thân của mình khỏi Tác hại của ánh nắng mà còn chống lão hóa cho da hoàn hảo, an 

toàn và hiệu quả lâu dài. 

b. Lycopen và tác dụng chống nắng 

Dưới ảnh hưởng của tia UVA, phân tử riboflavine, riboflavin flavin 

mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD) trong tế vào hấp phụ 

năng lượng và chuyển lên trạng thái kích thích. Các chất này chuyển năng lượng cho 

oxy để trở về trạng thái bình thường, làm oxi trở thành phân tử đơn ở dạng nghịch từ. 

Chính vì vậy chúng rất dễ phản ứng với DNA, lipid và các phân tử không no của tế 

bào và gây bệnh. 

Cơ chế chống oxi hoá của lycopene và các carotenoid khác gồm: Vô hoạt oxi 

đơn v à vô hoạt các gốc tự do 

Trong tất cả các chất chống oxi hoá trong tự nhiên, các carotenoid có khả năng 

vô hoạt oxi đơn mạnh nhất (khoảng 1000 phân tử). Ngoài ra carotenoid còn có khả 

năng vô hoạt các gốc tự do bằng cách kết hợp với chúng. 

c. Curcumin và tác dụng chống nắng 

Curcumin trong củ nghệ vàng cũng được xem là một thần dược bởi khả năng 

chống oxy hoá mạnh, tiêu diệt được các gốc tự do và các men gây ung thư trong tế 

bào. Cho tới năm 2008, nhiều thử nghiệm lâm sàng ở người đã được tiến hành và cho 

thấy tác dụng tốt của curcumin đối với quá trình điều trị bệnh viêm tuỷ, ung thư tuỵ, 

hội chứng loạn sản tuỷ, ung thư ruột kết, bệnh vẩy nến, bệnh Alzheimer,… Curcumin 

có thể kháng viêm nhờ khả năng ngăn chặn tổng hợp sinh học của eicosanoit. 

Nhờ khả năng tiêu diệt các gốc tự do, curcumin có thể hạn chế ảnh hưởng của 

tia UV, ngăn ngừa lão hoá và oxy hoá. 

Như vậy, chúng ta có thể thấy ba thành phần chính của viên uống chống nắng là 

polypodium leucotomos, lycopene và curcumin đều được trích ly từ các loại cây, quả 

tự nhiên trồng nhiều tại Việt Nam. Các hoạt chất đều có hoạt tính chống oxy hoá 

mạnh và hiệu quả cao trong chống nắng từ bên trong. Ngoài ra viên uống có bổ sung 

vitamin C và E cũng có hoạt tính chống oxy hoá cao. 
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So sánh với các sản phẩm chống nắng, hầu hết ở dạng kem bôi bên ngoài và đều 

từ các hoạt chất tổng hợp, thì viên chống nắng BioSuncare có thành phần từ thảo 

dược tự nhiên, có tác dụng từ bên trong, không gây các tác dụng phụ đối với da như 

khi bôi kem. Ngoài ra so với các viên uống chỉ chứa leucotomos, thì viên uống 

BioSuncare có thể hỗ trợ tốt hơn trong việc quét gốc tự do sinh ra do tia UV và chống 

lão hoá da. 

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

NANO BÀO CHẾ THẢO DƯỢC TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG 

TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU SÁNG CHẾ QUỐC TẾ 

1. Tình hình nộp đơn đăng ký sáng chế về nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ nano bào chế thảo dược trong thực phẩm chức năng 

Theo cơ sở dữ liệu sáng chế quốc tế DerWent Innovation, tính đến tháng 

10/2017 có  1284 đơn sáng chế về nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến công nghệ 

nano bào chế thảo dược trong thực phẩm chức năng. Hai Quốc gia có đơn đăng ký 

sáng chế sớm nhất: Nam Phi (năm 1974) và Mỹ (năm 1978). 

 

Biểu đồ 3: Tình hình nộp đơn sáng chế về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano bào chế  thảo dược trong 

thực phẩm chức năng theo thời gian  
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 Giai đoạn từ 1974 đến 2000, tổng số lượng nộp đơn là 52 sáng chế. Trong đó, 

giai đoạn đầu từ năm 1974 đến 1990 chỉ có 04 sáng chế, số lượng đơn đăng ký ít và 

không liên tục. Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2000, số lượng sáng chế đăng ký bắt 

đầu được quan tâm và nghiên cứu nhiều hơn, tổng số lượng đạt 48 đơn đăng ký sáng 

chế, trung bình có khoảng 5 đơn sáng chế trong mỗi năm. Số lượng đơn đăng ký tập 

trung nhiều ở các quốc gia: Mỹ, Nhật, Pháp, Đức, Canada, Hungari, Tây Ban Nha. 

Đây được xem là giai đoạn nghiên cứu bước đầu, đưa ra một hướng đi mới và làm 

tiền đề cho sự phát triển sau này của công nghệ nano bào chế thảo dược dùng trong 

thực phẩm chức năng. 

 Giai đoạn từ 2001 đến tháng 10/2017, với tổng số lượng 1232 đơn đăng ký 

sáng chế, tăng 23,6 lần so với giai đoạn từ 1974 đến 2010. Trung bình có 77 đơn sáng 

chế trong 01 năm. Số lượng đơn đăng ký tăng đều qua thời gian, đặc biệt tăng mạnh 

từ năm 2013 đến 2016, số lượng cao nhất là 122 sáng chế năm 2016. Tập trung nhiều 

ở các quốc gia: Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Úc, Đức, Canada,…. Có thể nói, 

đây là giai đoạn công nghệ nano bào chế thảo dược trong thực phẩm chức năng được 

quan tâm và nghiên cứu nhiều, và đây cũng là giai đoạn có nhiều quốc gia khu vực 

Châu Á bắt đầu quan tâm và có nhiều nghiên cứu về công nghệ này, tiêu biểu là Hàn 

Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Đài Loan,… 

 

Biểu đồ 4: Tình hình công bố sáng chế về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano bào chế thảo dược trong 

thực phẩm chức năng từ năm 1974 đến tháng 10/2017. 
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Số lượng đơn đăng ký sáng chế tăng nhanh và liên tục trong nhưng năm gần 

đây, chứng tỏ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano bào chế thảo dược trong thực 

phẩm chức năng đang được quan tâm và trở thành xu hướng mới trên thế giới. 

2. Tình hình nộp đơn đăng ký sáng chế về nghiên cứu và ứng dụng các công 

nghệ nano bào chế thảo dược trong thực phẩm chức năng tại các quốc gia 

Hiện nay, các sáng chế về nghiên cứu công nghệ nano bào chế thảo dược trong 

thực phẩm chức năng được nộp đơn đăng ký tại 31 quốc gia và 2 tổ chức WO, EP. 

Trong đó, các quốc gia Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Úc là 05 quốc gia dẫn đầu 

về số lượng nộp đơn đăng ký sáng chế. Các quốc gia khác sở hữu tỷ lệ nộp đơn giao 

động từ 0,46 đến 1,75%. 

 

Biểu đồ 5:  Các quốc gia có số lượng đơn đăng ký sáng chế nhiều nhất về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 

nano trong bào chế thảo dược trong thực phẩm chức năng  

 

Trong đó, 05 quốc gia dẫn đầu công bố sáng chế về nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ nano:  

 Mỹ                : 179 sáng chế (chiếm tỷ lệ 16.26%) 

 Hàn Quốc     : 172 sáng chế (chiếm tỷ lệ 15.62%) 

 Nhật Bản     : 159 sáng chế (chiếm tỷ lệ 14.44%) 

 Trung Quốc  :   99 sáng chế (chiếm tỷ lệ 8.99%)  

 Úc                :   57 sáng chế (chiếm tỷ lệ 5.18%)  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

179 172 159 

99 

57 
40 37 

30 172 

Mỹ 

Hàn Quốc 

Nhật Bản 

Trung Quốc 

Úc 

Đức 

Canada 

Ấn Độ 

Brazin 



32 
 

Từ năm 1974 đến tháng 10/2017, quốc gia dẫn đầu về số lượng đơn đăng ký 

sáng chế  cho công nghệ công nghệ nano bào chế thảo dược trong thực phẩm chức 

năng là Mỹ, với số lượng 179 sáng chế , chiếm 16,26% tổng lượng đơn đăng ký. Mỹ 

cũng là một trong 02 quốc gia có đơn đăng ký sáng chế được công bố sớm vào năm 

1978. Tuy nhiên đến năm 1997,  Mỹ mới bắt đầu có thêm 01 đơn đăng ký sáng chế 

tiếp theo cho công nghệ nano bào chế thảo dược trong thực phẩm chức năng này. Từ 

thời điểm đó trở đi, số lượng đơn đăng ký sáng chế mới bắt đầu tăng liên tục và luôn 

đứng trong nhóm 02 đến 05 quốc gia dẫn đầu thế giới về số lượng đơn đăng ký. Giai 

đoạn phát triển nổi bật của quốc gia này là từ năm 2003 đến năm 2006, Mỹ liên tục 

đứng đầu thế giới về số lượng đơn đăng ký cao nhất. Tính đến thời điểm tháng 

10/2017, Mỹ đang tạm thời dẫn đầu về số lượng nộp đơn với 19 sáng chế.  

 Hàn Quốc là quốc gia sở hữu số đơn đăng ký nhiều nhất khu vực Châu Á và 

xếp thứ 2 trên thế giới. Tổng số lượng 172 đơn đăng ký, chiếm 15,62% tổng lượng 

đơn đăng ký và có đơn đăng ký đầu tiên vào năm 1999 và từ năm 2003 trở đi Hàn 

Quốc luôn nằm trong nhóm 5 quốc gia có số lượng đơn đăng ký sáng chế cao nhất 

thế giới. Từ năm 2015 đến năm 2016 là giai đoạn phát triển nhất của Hàn Quốc và đã 

vươn lên dẫn đầu về số lượng đơn đăng ký sáng chế nhiều nhất thế giới cho nghiên 

cứu và ứng dụng công nghệ này.  

 Nhật Bản là quốc gia Châu Á đầu tiên có đơn đăng ký sáng chế sớm nhất vào 

năm 1991 và là 01 trong  03 quốc gia đầu tiên có đơn đăng ký sớm nhất trên thế giới. 

Tổng số lượng đơn đăng ký sáng chế 159 đơn, chiếm tỷ lệ 14.44% trên tổng đơn đăng 

ký. Từ  năm 1997 trở đi, Nhật mới bắt đầu tiếp tục có sáng chế đăng ký về hướng 

nghiên cứu này, số lượng đơn đăng ký tăng trưởng đều và thường xuyên nằm trong 

nhóm 05 quốc gia có số lượng đơn đăng ký cao nhất thế giới. Giai đoạn từ năm 2013 

đến 2014, Nhật vươn lên đứng đầu thế giới về số lượng đơn đăng ký sáng chế. Số 

lượng đơn đăng ký cao nhất là năm 2014 với 23 sáng chế. 

 Trung Quốc có đơn đăng ký sáng chế đầu tiên vào năm 1999, nhưng đến năm 

2005 mới tiếp tục có đơn sáng chế tiếp theo về công nghệ này. Từ năm 2007 trở đi, 

số lượng đơn đăng ký tăng đều và thường xuyên nằm trong nhóm 5 quốc gia có số 

lượng đơn đăng ký nhiều nhất thế giới. Đến giai đoạn 2015 đến tháng 10/2017, số 
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lượng đơn đăng ký tăng nhanh và vươn lên xếp hàng thứ 02 trên thế giới tính đến thời 

điểm hiện tại (tháng 10/2017) với 18 sáng chế.  

 Qua các số liệu trên, có thể thấy việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano 

bào chế trong thực phẩm chức năng đang là hướng nghiên cứu được quan tâm tại các 

quốc gia Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Úc, Đức,… Và trong những năm 

gần đây, nhiều quốc gia thuộc khu vực Châu Á cũng đã bắt đầu quan tâm và nghiên 

cứu về vấn đề này. 

3. Tình hình nộp đơn đăng ký sáng chế về nghiên cứu và ứng dụng công 

nghệ nano bào chế thảo dược trong thực phẩm chức năng theo các hướng 

nghiên cứu 

 

Biểu đồ 6: Các hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano bào chế thảo dược trong thực phẩm chức năng 

trên cơ sở sáng chế quốc tế  

Trên cơ sở số liệu sáng chế tiếp cận được, số lượng các sáng chế công bố về 

nghiên cứu và ứng dụng công nghệ công nghệ nano bào chế thảo dược trong thực 

phẩm chức năng tập trung chủ yếu vào các hướng nghiên cứu chính sau:  

 Dược phẩm và chế phẩm hỗ trợ điều trị : chiếm 53% tổng đơn đăng ký.  

 Thực phẩm và đồ uống: chiếm 29% trong tổng đơn đăng ký.  

 Mỹ phẩm: chiếm 12% trong tổng đơn đăng ký.  

  Trong đó, hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano bào chế thảo dược 

trong dược phẩm và chế phẩm hỗ trợ điều trị chiếm tỷ lệ đơn đăng ký sáng chế cao 
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nhất và tập trung nhiều tại các quốc gia: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Úc,... và 

02 tổ chức WO và EP.  Điều này cho thấy hướng nghiên cứu về công nghệ nano bào 

chế thảo dược trong dược phẩm và chế phẩm hỗ trợ điều trị đang được quan tâm và 

tập trung nhiều tại 05 quốc gia trên.  

4. Một số đơn vị dẫn đầu số lượng công bố sáng chế về nghiên cứu và ứng 

dụng công nghệ nano bào chế thảo dược trong thực phẩm chức năng.  

 

Biểu đồ 7: 10 đơn vị dẫn đầu số lượng sáng chế đăng ký về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano bào chế 

thảo dược trong thực phẩm chức năng  

Theo cơ sở dữ liệu DerWent Innovation, đây là 10 đơn vị dẫn đầu về sở hữu số 

lượng đăng ký sáng chế nhiều nhất và tập trung chủ yếu tại các quốc gia Mỹ, Nhật, 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc, Canada… Trong đó, lượng đơn nộp vào các quốc gia 

thuộc khu vực Châu Á khá nhiều, chiếm khoảng 60% các quốc gia nộp đơn đăng ký, 

tiếp theo là khu vực Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Úc. 
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Bảng 8: 10 đơn vị dẫn đầu số lượng sáng chế đăng ký về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano bào chế  

thảo dược trong thực phẩm chức năng theo quốc gia 

STT Đơn vị  

Năm nộp đơn 

đăng ký sáng 

chế đầu tiên 

Quốc gia có đơn đăng ký sáng chế 

1 ICEUTICA PTY LTD    2006 

Mỹ (năm nộp đơn đăng ký đầu tiên: 2009), 

Trung Quốc (2009), Canada (2006), Úc 

(2017), Ấn Độ (2007), Đài Loan (2008) , 

Brazil (2008), New Zealand (2010), Việt 

Nam (2012), Ý (2017),  

2 HENKEL KGAA 2001 
Mỹ (2008), Đức (2001), Úc (2001), Tây 

Ban Nha (2005),  

3 
NANOBIOMATTERS 

SL 
2007 

Mỹ (2011), Nhật (2013), Trung Quốc 

(2009), Úc (2011), Canada (2007), Mexico 

(2008)  

4 VESIFACT AG 1999 

Mỹ (2006), Hàn Quốc (2006), Úc (1999), 

Nhật (1999), Công Hòa Séc (1999), Brazil 

(2000), Tây Ban Nha (2000), Singapore 

(2000), Đài Loan (2005), Malaysia (2007) 

5 
GR INTELLECTUAL 

RESERVE LLC 
2012 

Mỹ (2011), Hàn Quốc (2014), Canada 

(2012), Trung Quốc (2014), Ấn Độ 

(2014), Singapore (2013), Úc (2013), Đức 

(2006), Israel (2017), Đài Loan (2005) 

6 
SANOFI AVENTIS US 

LLC 
2007 

Mỹ (2008), Canada (2007), Hàn Quốc 

(2008), Nhật (2014), Úc (2007), Trung 

Quốc (2008), Nauy (2007), Ấn Độ (2008), 

New Zealand (2011), Brazil (2010) 

7 

NANODEL 

TECHNOLOGIES 

GMBH 

2006 
Trung Quốc(2007), Canada (2007), Ấn độ 

(2007), Đức (2009) 

8 
ELAN PHARMA INT 

LTD 
2001 

Mỹ (2011), Nhật Bản (2011), Hungari 

(2001), Canada (2003), Úc (2003), Tây 

Ban Nha (2011),  

9 CIBA SC HOLDING AG 1999 

Úc (1999), Nhật (1999), Trung Quốc 

(1999), Công Hòa Séc (1999), Đài Loan 

(2005), Singapore (2000), Đức (2006), Mỹ 

(2011), Malaysia (2007), Brazil (2014) 

10 
LIQUIDIA 

TECHNOLOGIES INC 
2009 

Trung Quốc (2010), Mỹ (2011), Ấn Độ 

(2011), Nhật (2014) 
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5. Giới thiệu một số sáng chế tiêu biểu trên thế giới và đề tài nghiên cứu 

KH&CN tại Việt Nam 

 Sáng chề về nghiên cứu hạt nano có thành phần nguồn gốc tự nhiên sử 

dụng làm vật liệu cơ bản 

Tác giả: Trevor Payne,   Felix Meiser,   Almar Postma,   Cammarano Raffaele,   

Frank Caruso,   James Williams,   Paul Mccormick,   Aaron Dodd 

Đơn vị sở hữu: Iceutica Pty Ltd.,  

Số công bố: JP2016106123A, năm công bố: 06/2016, quốc gia: Nhật  

Sáng chế liên quan đến nghiên cứu hạt nano và thành phần vi cấu trúc 

nanocomposite có thành phần nguồn gốc tự nhiên trong bào chế dược phẩm và các 

chế phẩm liên quan. Sáng chế còn đề cập đến một số phương pháp nghiên cứu thành 

phần nano cho các chế phẩm tổng hợp ở thể rắn. 

 Sáng chế về phương pháp điều chế các hợp chất hoạt tính sinh học                     

dạng nano 

Tác giả: Raffaele Cammarano Felix Meiser Almar Postma Frank Caruso 

Đơn vị sở hữu: Iceutica Pty Ltd.,  

Số công bố: US8808751B2, năm công bố: 08/2014, quốc gia: Mỹ  

Sáng chế liên quan đến các phương pháp sản xuất thành phần hoạt tính sinh học 

có dạng hạt nano trong hợp chất sinh học, bao gồm các bước: làm khô hợp chất hoạt 

tính sinh học dạng rắn, sau đó nghiền hợp chất trong một máy nghiền và qua bộ phận 

xay xát, trong khoảng thời gian thích hợp đủ để phân tán thành phần hoạt tính sinh 

học trong  hợp chất  hành các hạt nano. Phương pháp này có thể áp dụng cho nhiều 

thành phần hoạt tính sinh học khác nhau. 

 Đề tài nghiên cứu điều chế nanolycopene từ trái gấc hướng đến ứng dụng 

làm mỹ phẩm  

Chủ nhiệm đề tài (CNĐT): TS. Nguyễn Thị Lệ Thủy, năm nghiệm thu: 2016  
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Cơ quan chủ trì (CQCT): Trung tâm Nghiên cứu Triển khai - Khu Công nghệ 

cao TP.HCM 

 Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu phương pháp trích lý lycopene trong trái 

gấc, độ tinh khiết đạt 60-95% và chuyển đổi lycopene tinh thể đã trích ly về dạng 

nano phân tán trong nước với nồng độ 1 – 10% và kích thước 200nm. 

 Đề tài được nghiệm thu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm 

viên chống nắng Bio suncare – thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe. 

 Đề tài nghiên cứu quy trình bào chế phức hệ Nano FGC dùng trong  

phòng ngừa và hỗ trợ nâng cao hiệu quả các liệu pháp điều trị ung bướu  

CNĐT: TS. Hà Phương Thư , năm nghiệm thu: 2016 

CQCT: Viện khoa học Vật liệu – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam 

Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu nano hóa Curcumin (nghệ) thông qua việc sử 

dụng hai loại chất có nguồn gốc thiên nhiên là Fucoidan (rong/tảo biển nâu) và 

Saponin Notoginseng (tam thất), giúp tăng độ bền của hệ nano, kiểm soát tốt quá 

trình giải phóng hoạt chất, giúp hấp thu tối đa curcumin. Hệ dẫn thu được có kích 

thước rất nhỏ, dưới 100nm, ổn định trong thời gian dài. Kết quả nghiên cứu thành 

công, được chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm CumarGold Kare 

dùng trong dự phòng tái phát và nâng cao thể trạng cho bệnh nhân ung bướu 

 Đề tài nghiên cứu hệ phân tán nano của hợp chất curcuminoid. 

CNĐT: PGS TS. Lê Thị Hồng Nhan, năm nghiệm thu: 2015 

CQCT: Trường Đại học Bách khoa TP. HCM 

Nội dung nghiên cứu: Phương pháp tạo dịch nano curcuminoid dạng huyền phù 

tự do và dạng nhũ (số liệu quy trình điều chế, công thức thành phần và tính chất các 

hệ sản phẩm). Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng độ bền của hệ nano cucuminoid và 

thăm dò ứng dụng hệ phân tán nano curcuminoid trong mỹ phẩm, thực phẩm.  

Kết luận  

-   Tính đến tháng 10/2017, có 1.284 đơn đăng ký sáng chế về nghiên cứu và 

ứng dụng công nghệ nano bào chế thảo dược trong thực phẩm chức năng, được đăng 
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ký tại 31 quốc gia và 02 tổ chức WO và EP. Trong đó, Mỹ là quốc gia có số lượng 

nộp đơn đăng ký sáng chế cao nhất thế giới, tiếp theo là các nước: Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Trung Quốc,Úc, Đức, Canada,… 

-   Trong 04 năm gần đây (từ 2013 đến tháng 2016), số lượng nộp đơn sáng chế 

tăng nhanh, cho thấy vấn đề này hiện đang là xu hướng trên thế giới.  

-  Trong 03 hướng nghiên cứu và ứng dụng, hướng nghiên cứu và ứng dụng 

công nghệ này trong dược phẩm và chế phẩm hỗ trợ điều trị chiếm tỷ lệ  đơn đăng ký 

sáng chế nhiều nhất, điều này chứng tỏ hướng nghiên cứu này đang là xu hướng 

nghiên cứu và đang được quan tâm nhiều nhất. 

Phần III: Giới thiệu nghiên cứu viên uống chống nắng Biosuncare tại Trung tâm 

Nghiên cứu Triển khai - Khu Công nghệ cao TP.HCM. 

1. Vai trò của thực phẩm chức năng  

Thực phẩm chức năng hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, 

Food Supplement, Dietary Supplement) là sản phẩm được chế biến dưới dạng viên 

nang, viên hoàn, viên nén, cao, cốm, bột, lỏng và các dạng chế biến khác có chứa một 

hoặc hỗn hợp của các chất sau đây:  

 Vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzym, probiotic và chất có hoạt 

tính sinh học khác;  

 Hoạt chất sinh học có nguồn gốc tự nhiên từ động vật, chất khoáng và nguồn 

gốc thực vật ở các dạng như chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa.  

Thực phẩm chức năng có vai trò bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể khi 

khẩu phần ăn hàng ngày của con người không đáp ứng đầy đủ dưỡng chất.  

Để sử dụng và kiểm soát tốt vai trò của thực phẩm chức năng, theo Thông tư số 

43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) hướng dẫn và 

khuyến nghị nhu cầu dinh dưỡng của khoáng chất, vi chất và vitamin tối ứu cho cơ 

thể người theo từng giới tính và nhóm tuổi như sau: 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

BẢNG NHU CẦU DINH DƯỠNG KHUYẾN NGHỊ  

CHO NGƯỜI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế) 

1. Nhu cầu các khoáng chất và vi chất 

Nhóm tuổi, giới Ca 

(Calcium) 

(mg/ngày) 

Mg 

(Magnesium) 

(mg/ngày) 

P 

(Phosphorus) 

(mg/ngày) 

Selen * 

(g/ngày) 

Trẻ em     

< 6 tháng 300 36 90 6 

6-11 tháng 400 54 275 10 

Trẻ nhỏ     

1-3 tuổi 500 65 460 17 

4-6 tuổi 600 76 500 22 

7-9 tuổi 700 100 500 21 

Nam vị thành niên     

10-12 tuổi 

1.000 

155 

1.250 32 13-15 tuổi 225 

16-18 tuổi 260 

Nam trưởng thành     

19-49 tuổi 700 

205 700 34 

50-60 tuổi 1.000 
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>60 tuổi 33 

Nữ vị thành niên     

10-12 tuổi (chưa có kinh 

nguyệt) 

1.000 

160 

1.250 26 
10-12 tuổi 

13-15 tuổi 220 

16-18 tuổi 240 

Nữ trưởng thành     

19-49 tuổi 700 

205 700 

26 

50-60 tuổi 

1.000 

> 60 tuổi 25 

Phụ nữ mang thai     

3 tháng đầu 

1.000 205 700 

26 

3 tháng giữa 28 

3 tháng cuối 30 

Bà mẹ cho con bú (trong 

suốt cả thời kỳ cho bú) 
1.000 250 700 

 

6 tháng đầu    35 

6 tháng sau    42 

* Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị tính từ giá trị nhu cầu trung bình +2 SD. 
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2. Nhu cầu iốt, sắt và kẽm 

Nhóm tuổi lốt 

(g/ngày) 

Sắt (mg/ngày) theo giá 

trị sinh học khẩu 

phần 

Kẽm (mg/ngày) 

5%
1
 10%

2
 15%

3
 Hấp 

thu tốt 

Hấp 

thu vừa 

Hấp 

thu 

kém 

Trẻ em 

0-6 tháng 90 0,93   1,1
5 

2,8
6 

6,5
7 

6-11 tháng 90 18,6 12,4 9,3 0,8-2,5
8
 4,1

8
 8,3

8
 

Trẻ nhỏ 

1-3 tuổi 90 11,6 7,7 5,8 2,4 4,1 8,4 

4-6 tuổi 90 12,6 8,4 6,3 3,1 5,1 10,3 

7-9 tuổi 90 17,8 11,9 8,9 3,3 5,6 11,3 

Nam vị thành niên 

10-14 tuổi 120 29,2 19,5 14,6 5,7 9,7 19,2 

15-18 tuổi 150 37,6 25,1 18,8 5,7 9,7 19,2 

Nữ vị thành niên 

10-14 tuổi 120 28,0 18,7 14,0 4,6 7,8 15,5 

15-18 tuổi 150 65,4 43,6 32,7 4,6 7,8 15,5 

Người trưởng thành 

Nam ≥ 19 tuổi 150 27,4 18,3 13,7 4,2 7,0 14,0 

Nữ ≥ 19 tuổi 150 58,8 39,2 29,4 3,0 4,9 9,8 
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Trung niên ≥ 50 tuổi 

Nam     3,0 4,9 9,8 

Nữ  22,6 15,1 11,3 3,0 4,9 9,8 

Phụ nữ có thai 200 +30,0
4
 +20,0

4
 +15,0

4
    

Phụ nữ cho con 

bú 

200       

1
 Khẩu phần có giá trị sinh học sắt thấp (khoảng 5% sắt được hấp thu): chế độ ăn 

đơn điệu, lượng thịt, cá <30g/ngày hoặc lượng vitamin C <25 mg/ngày. 

2
 Khẩu phần có giá trị sinh học sắt trung bình (khoảng 10% sắt được hấp thu): 

khẩu phần có lượng thịt, cá từ 30g - 90g/ngày hoặc vitamin C từ 25 mg - 75 mg/ngày. 

3
 Khẩu phần có giá trị sinh học sắt cao (khoảng 15% sắt được hấp thu): khẩu 

phần có lượng thịt, cá từ > 90g/ngày hoặc vitamin C từ > 75 mg/ngày. 

4
 Phụ nữ có thai được khuyến nghị bổ sung viên sắt trong suốt thai kỳ. Phụ nữ 

thiếu máu cần dùng liều bổ sung cao hơn. 

5
 Trẻ bú sữa mẹ 

6
 Trẻ ăn sữa nhân tạo 

7
 Trẻ ăn sữa nhân tạo có nhiều phytat và protein nguồn thực vật 

8
 Không áp dụng cho trẻ bú sữa mẹ đơn thuần 

8 
Hấp thu tốt: giá trị sinh học kẽm tốt = 50% (khẩu phần có nhiều protein động 

vật hoặc cá); hấp thu vừa: giá trị sinh học kẽm trung bình = 30% (khẩu phần có vừa 

phải protein động vật hoặc cá; tỷ số phytat-kẽm phân tử là 5:15). Hấp thu kém: giá trị 

sinh học kẽm thấp =15% (khẩu phần ít hoặc không có protein động vật hoặc cá). 

3. Nhu cầu các vitamin/một ngày 

Nhóm tuổi, giới A 

mcg
a
 

D 

mcg
c
 

E 

mg
d
 

K 

mcg 

C 

mg
b
 

B1 

mg 

B2 

mg 

B3 

mg 

NE
e
 

B6 

mg 

B9 

mcg
f
 

B12 

mcg 

Trẻ em 

< 6 tháng 375 5 3 6 25 0,2 0,3 2 0,1 80 0,3 
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6-11 tháng 400 5 4 9 30 0,3 0,4 4 0,3 80 0,4 

1-3 tuổi 400 5 5 13 30 0,5 0,5 6 0,5 160 0,9 

4-6 tuổi 450 5 6 19 30 0,6 0,6 8 0,6 200 1,2 

7-9 tuổi 500 5 7 24 35 0,9 0,9 12 1 300 1,8 

Nam vị thành niên 

10-12 tuổi   10 34        

13-15 tuổi 600 5 12 50 65 1,2 1,3 16 1,3 400 2,4 

16-18 tuổi   13 58        

Nam trưởng thành 

19-50 tuổi  10  59     1,3   

51-60 tuổi 600 10 12  70 1,2 1,3 16 

1,7 

400 2,4 

≥60 tuổi  15         

Nữ vị thành niên 

10-12 tuổi   11 35        

13-15 tuổi 600 5 12 49 65 1,1 1 16 1,2 400 2,4 

16-18 tuổi   12 50        

Nữ trưởng thành 

19-50 tuổi 

500 

10  51 

70 

1,2   1,3   

51-60 tuổi 10 12  1,1 1,1 14 

1,5 

400 2,4 

>60 tuổi 600 15   70 1,1     
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Phụ nữ mang thai 800 5 12 51 80 1,4 1,4 18 1,9 600 2,6 

Bà mẹ cho con bú 850 5 18 51 95 1,5 1,6 17 2 500 2,8 

a
 Vitamin A có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau: 

01mcg vitamin A hoặc retinol = 01 đương lượng retinol (RE) 

01 đơn vị quốc tế (IU) tương đương với 0,3 mcg vitamin A 

01 mcg -caroten = 0,167 mcg vitamin A 

01 mcg các caroten khác = 0,084 mcg vitamin A 

b
 Chưa tính lượng hao hụt do chế biến, nấu nướng do Vitamin C dễ bị phá hủy 

bởi quá trình ôxy hóa, ánh sáng, kiềm và nhiệt độ. 

c
 Vitamin D có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau: 

01 đơn vị quốc tế (IU) tương đương với 0,03 mcg vitamin D3 hoặc 01 mcg 

vitamin D3 = 40 đơn vị quốc tế 

d
 Hệ số chuyển đổi ra IU (theo IOM-FNB 2000) như sau: 01 mg -tocopherol = 

1 IU; 01 mg -tocopherol = 0,5 IU; 01 mg -tocopherol = 0,1 IU; 0,1 mg -

tocopherol = 0,02 IU. 

e
 Niacin hoặc đương lượng Niacin 

f
 Acid folic có thể sử dụng các hệ số chuyển đổi sau: 

01 acid folic = 1 folate x 1,7 hoặc 01 gam đương lượng acid folic = 01 gam 

folate trong thực phẩm + (1,7 x số gam acid folic tổng hợp). 

Ghi chú: Bảng trên sẽ được cập nhật theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

NGƯỠNG DUNG NẠP TỐI ĐA 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế) 

1. Vitamin 

Nhóm 

tuổi 

Vita

min 

A 

(g/ 

ngày

) 

Vitam

in C 

(mg/ 

ngày) 

Vitam

in D 

(g/ 

ngày) 

Vitam

in E 

(mg/ 

ngày) 

Vitam

in K 

(g/ 

ngày) 

Vitam

in B1 

(mg/ 

ngày) 

Riboflav

in 

(mg/ 

ngày) 

Niaci

n 

(mg/ 

ngày

) 

Vitam

in B6 

(mg/ 

ngày) 

Aci

d 

Foli

c 

(g/ 

ngà

y) 

Vitam

in B12 

(g/ 

ngày) 

Pantothe

nic 

(mg/ 

ngày) 

Bioti

n 

(g/ 

ngày

) 

Trẻ em 

0-6 

tháng 

600 KC 25 KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC 

6-12 

tháng 

600 KC 38 KC KC KC KC KC KC KC KC KC KC 

Trẻ nhỏ 

1-3 

tuổi 

600 400 63 200 KC KC KC 10 30 300 KC KC KC 

4-8 

tuổi 

900 650 75 300 KC KC KC 15 40 400 KC KC KC 

Thiếu niên 9-13 tuổi 

Trai 1.70

0 

1.200 100 600 KC KC KC 20 60 600 KC KC KC 

Gái 1.70

0 

1.200 100 600 KC KC KC 20 60 600 KC KC KC 

Vị thành niên 14-18 tuổi 

Trai 2.80

0 

1.800 100 800 KC KC KC 30 80 800 KC KC KC 
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Gái 2.80

0 

1.800 100 800 KC KC KC 30 80 800 KC KC KC 

Người lớn ≥ 19 tuổi 

Nam 3.00

0 

2.000 100 1.000 KC KC KC 35 100 1.00

0 

KC KC KC 

Nữ 3.00

0 

2.000 100 1.000 KC KC KC 35 100 1.00

0 

KC KC KC 

Người già ≥ 51 tuổi 

Nam 3.00

0 

2.000 100 1.000 KC KC KC 35 100 1.00

0 

KC KC KC 

Nữ 3.00

0 

2.000 100 1.000 KC KC KC 35 100 1.00

0 

KC KC KC 

Phụ nữ 

có thai 

3.00

0 

2.000 100 1.000 KC KC KC 35 100 1.00

0 

KC KC KC 

PN 

cho 

con bú 

3.00

0 

2.000 100 1.000 KC KC KC 35 100 1.00

0 

KC KC KC 

2. Khoáng chất 

Nhóm 

tuổi 

Ase

n 

Bor

on 

(mg/

ngà

y) 

Crô

m 

Đồng 

(g/ng

ày) 

Fluori

de 

(mg/ng

ày) 

lốt 

(g/ng

ày) 

Sắt 

(mg/ng

ày) 

Magiê 

(mg/ng

ày) 

Manga

n 

(mg/ng

ày) 

Molyb

den 

(g/ng

ày) 

Niken 

(mg/ng

ày) 

Selen 

(g/ng

ày) 

Kẽm 

(mg/ng

ày) 

Trẻ em 

0-6 

tháng 

KC KC KC KC 0,7 KC 40 KC KC KC KC 45 4 

6-12 

tháng 

KC KC KC KC 0,9 KC 40 KC KC KC KC 60 5 



47 
 

Trẻ nhỏ 

1-3 

tuổi 

KC 3 KC 1.000 1,3 200 40 65 2 300 0,2 90 7 

4-8 

tuổi 

KC 6 KC 3.000 2,2 300 40 110 3 600 0,3 150 12 

Thiếu niên 9-13 tuổi 

Trai KC 11 KC 5.000 10 600 40 350 9 1.100 0,6 280 23 

Gái KC 11 KC 5.000 10 600 40 350 9 1.100 0,6 280 23 

Vị thành niên 14-18 tuổi 

Trai KC 17 KC 8.000 10 900 45 350 11 1.700 1,0 400 34 

Gái KC 17 KC 8.000 10 900 45 350 11 1.700 1,0 400 34 

Người lớn ≥ 19 tuổi 

Nam KC 20 KC 10.000 10 1.100 45 350 11 2.000 1,0 400 40 

Nữ KC 20 KC 10.000 10 1.100 45 350 11 2.000 1,0 400 40 

Người già ≥ 51 tuổi 

Nam KC 20 KC 10.000 10 1.100 45 350 11 2.000 1,0 400 40 

Nữ KC 20 KC 10.000 10 1 100 45 350 11 2.000 1,0 400 40 

Phụ nữ 

có thai 

KC 20 KC 10.000 10 1.100 45 350 11 2.000 1,0 400 40 

PN 

cho 

con bú 

KC 20 KC 10.000 10 1.100 45 350 11 2.000 1,0 400 40 

Ngưỡng dung nạp tối đa là liều lượng tối đa một loại vi chất cơ thể có thể hấp 

thu mà không gây độc hoặc tổn hại cho sức khỏe  

KC: không đủ cơ sở dữ liệu để xác định liều dung nạp tối đa 

Ghi chú: Bảng trên sẽ được cập nhật theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. 
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2. Cơ chế hoạt động của thực phẩm chức năng – viên chống năng Biosuncare. 

2.1 Tác động của UV lên da người 

Phản ứng của da khi tiếp xúc với ánh nắng: da người sau khi tiếp xúc với tia UV 

sẽ có phản ứng cháy nắng và các phản ứng miễn dịch. Lớp sừng, lớp biểu bì và hạ bì 

dày lên, mạch máu ở da bị tổn thương. Sự tích tụ sắc tố melanin trong da tăng lên - 

một phản ứng quan trọng bảo vệ da khỏi tác hại của UV trong những lần tiếp xúc tiếp 

theo. 

 

Các phản ứng này cũng liên quan chặt chẽ tới quá trình ung thư da. Mặc dù tế 

bào có các cơ chế tự sửa chữa các tổn thương trong DNA, tạo ra hệ thống phòng vệ 

với các chất chống ôxy hóa nhằm chống lại tác hại của các gốc tự do bằng cách làm 

giảm hoặc trung hòa chúng, nhưng không phải tất cả các tổn thương đều được sửa 

chữa.  

Do đó, việc chủ động hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể để phòng, chống, 

ngăn ngừa và giảm tác hại của tia UV lên cơ thể là rất cần thiết. 

 

 

Tác động cấp tính của bức xạ tia UV lên da 

Gây các tổn 

thương DNA 

Gây cháy 

nắng (ban đỏ) 

và sạm da 

(thúc đẩy quá 

trình sản sinh 

melanin).  
 

Gây đột 

biến bằng 

cách tạo ra 

các gốc 

oxy hóa tự 

do (ROS) 

như oxy 

nguyên từ, 

hydogen 

peroxide 

và 

hydroxyl 

radical. 
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2.2 Cơ chế và tác dụng của thực phẩm chức năng – viên chống năng 

Biosuncare 

Trung tâm Nghiên cứu triển khai, Khu công nghệ cao TPHCM và công ty 

TNHH Thế Giới Gen phối hợp nghiên cứu và phát triển sản phẩm: thực phẩm chức 

năng – viên chống nắng Bio Suncare.  

Sản phẩm Bio Suncare chứa hỗn  hợp các chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm: 

vi nang vitamin E, vitamin C và đặc biệt là nano lycopen chiết xuất từ gấc, nano 

curcumin chiết xuất từ nghệ, polypodium leucotomos chiết xuất từ cây dương xỉ, 

ascorbic acid, Microencapsulated tocopherol. Sản phẩm có tác dụng chống ôxy hóa, 

kháng viêm, chống lại khối u và bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV, làm chậm quá 

trình phát triển của các gốc tự do, Phá hủy và làm dừng phản ứng sinh ra các gốc tự 

do do UV. 

Cơ chế hoạt động của sản phẩm Biosuncare: 

 

Trung tâm Nghiên cứu triển khai, Khu công nghệ cao TP.HCM nghiên cứu và 

đưa phương thức bào chế bằng công nghệ nano kết hợp microencapsulated để đảm 

bảo việc hoạt chất sản phẩm không bị biến tính với môi trường bên ngoài, tăng tốc độ 

hấp thu của sản phẩm khi sử dụng, nâng cao hàm lượng hoạt chất trong sản phẩm, 

kiểu dáng viên uống nhỏ gọn. 
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Biosuncare sau khi được sử dụng qua đường uống, sẽ nhanh chóng tan rã trong 

môi trường acid dạ dày trong khoảng 5 giây, phóng thích các thành phần chính của 

sản phẩm, như hoạt chất thảo dược nanolycopen và nanocurcumin, vitamin E,…. hấp 

thu nhanh tại ruột non, tiếp theo đi vào hệ tuần hoàn chung và tiến tới các gốc tự do. 

Ở ruột non, các chất dinh dưỡng này xuyên thấm từ hốc ruột vào máu và hệ bạch 

huyết qua lớp tế bào niêm mạc ruột. Chính nhờ sự hấp thu ở ruột non mà cơ thể nhận 

được các chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động sống của mình. 

Từ niêm mạc ruột non, các chất được hấp thu theo hai đường. Thứ nhất là đường 

tĩnh mạch cửa: Các chất nước, acid amin, monosaccarid, 30% glycerol và acid béo 

mạch ngắn sau khi được hấp thu sẽ đi vào mao mạch ở nhung mao. Các mao mạch 

này gom lại thành các tiểu tĩnh mạch rồi tập trung lại theo tĩnh mạch cửa đi về gan. Ở 

gan, các chất qua quá trình chuyển hoá phức tạp sẽ theo tĩnh mạch trên đổ vào tĩnh 

mạch chủ dưới. 

Thứ hai là đường bạch mạch: Khoảng 70% các sản phẩm thuỷ phân lipid và các 

vitamin tan trong dầu sau khi được hấp thu qua tế bào niêm mạc ruột sẽ đi vào mao 

bạch mạch ở nhung mao, rồi gom về các hạch bạch huyết ở thành ruột, sau đó đổ về 

bể bạch huyết - Pecquet. Từ đây, chúng đi theo ống ngực, đổ vào tĩnh mạch dưới đòn 

trái vào tuần hoàn chung. 

Khi có tác động cấp tính của bức xạ tia UV lên da, hệ thống miễn dịch cơ thể sẽ 

hoạt động và huy động các hợp chất chống ôxy hóa đã được hấp thu để bảo vệ da. 

Vừa qua, trung tâm Nghiên cứu triển khai, Khu công nghệ cao TPHCM đã nộp 

đơn sáng chế cho sản phẩm viên chống nắng qua đường uống trên và nhận quyết định 

về việc chấp nhận đơn hợp lệ vào tháng 07 năm 2017. Hiên nay, trung tâm đang trong 

giai đoạn chuyển giao công nghệ này cho công ty TNHH Thế Giới gen và Công ty 

TNHH Mediworld để tiếp tục thực hiện triển khai thương mại hóa sản phẩm ra thị 

trường. 
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