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Abtract 

Biomedical materials research aims to find new forms of materials and medical devices, which can able to 

adapt to the bio-physiological mechanism of the human body, avoid the elimination, therefore helping 

improve the quality of human life. Hydroxyapatite (HAp) is one of the stable calcium phosphate (CaP) with 

low solubility and Ca/P ratio similar to the Ca/P ratio in bones and teeth (Ca/P = 1.67). These properties 

allow HAp to be served as bone-regenerating materials or as a drug carrier. Nowadays, most HAp applied 

materials are products of synthesis processes, but they are still not enough for widespread applications. 

Therefore, several chemical methods have been developed to obtain natural HAp from marine organisms 

such as corals, cuttle-bones, seashells, fish scales, fish bones and algae. 
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Tóm tắt 

Nghiên cứu vật liệu y sinh là ngành khoa học với mục đích tìm kiếm các dạng vật liệu mới, các vật liệu y tế 

có khả năng thích ứng với cơ chế sinh học – sinh lý của cơ thể người, tránh được cơ chế đào thải và do đó, 

hỗ trợ cải thiện cuộc sống con người. Hydroxyapatite (HAp) là một trong những calcium phosphate (CaP) có 

sự ổn định cấu trúc cao, độ hòa tan thấp và đặc biệt có tỷ lệ Ca/P giống như tỷ lệ Ca/P tự nhiên trong xương 

và răng của con người (Ca/P =1,67). Các tính chất này cho phép HAp được sử dụng làm vật liệu tái tạo 

xương hoặc chất dẫn thuốc. Hiện nay, phần lớn các vật liệu HAp được sử dụng là sản phẩm tổng hợp. Tuy 

nhiên, việc tổng hợp HAp không đủ để sử dụng và đáp ứng rộng rãi hợp chất này trong đời sống. Song song 

với các quy trình tổng hợp HAp, một loạt phương pháp hoá học được phát triển nhằm thu nhận HAp từ các 

động, thực vật biển như san hô, nang mực, vỏ các loài động vật có vỏ, vảy cá, xương cá và tảo biển. 

Từ khóa: Calcium phosphate, nguyên vật liệu biển, HAp, tính chất hóa lý, vai trò sinh học. 

 
ĐẶC TÍNH HÓA LÝ CỦA HYDROXY-
APATITE 

Calcium hydroxyapatite, còn được gọi là 
hydroxyapatite (HAp), là một dạng calcium 
phosphate (CaP) tự nhiên có tính tương thích 
sinh học cao với tế bào và mô [1]. Thuật ngữ 
“hydroxyapatite” mang ý nghĩa của sự hiện 
diện của các nhóm hydroxyl (-OH), “apatite” 
(có nguồn gốc từ từ “apatos” trong tiếng Hy 
Lạp) được sử dụng trong lịch sử dùng để đề cập 
đến khoáng apatite [2]. Apatite, nói chung, có 
công thức hoá học tổng quát là M10(XO4)6Z2, 
trong đó M

2+
 là ion kim loại; XO4

3-
 và Z

-
 là các 

anion. Đối với HAp; M
2+

 là Ca
2+

, XO4
3-

 là 
PO4

3-
 và Z

-
 là OH

-
. HAp kết tinh trong một hệ 

lục giác với thông số tinh thể học theo ô đơn vị 
bao gồm độ dài của các cạnh (a, b, c) và các 
góc giữa chúng như sau : a = b = 9,418 Å, c= 
6,881 Å và β = 120

o
. Mạng lưới tinh thể của 

HAp (hình 1) là một tập hợp chặt chẽ của các 

nhóm tứ diện PO4, trong đó các nguyên tử 
phospho (P) được tìm thấy ở tâm của tứ diện có 
đỉnh là bốn nguyên tử oxy (O). Mỗi tứ diện 
PO4 có hai dạng kênh riêng biệt. Kênh đầu tiên 
được bao quanh bởi bốn ion Ca

2+
 (ký hiệu là 

Ca1), kênh thứ hai chứa sáu ion Ca
2+

 khác (ký 
hiệu là Ca2). Các kênh này chứa các nhóm OH

-
 

dọc theo trục c để cân bằng điện tích dương [3]. 
Trong bảng 1, các dạng calcium phosphate 

(CaP) khác nhau về thành phần hóa học và tỉ lệ 
mol Ca/P. Trong cơ thể người và động vật nói 
chung, HAp tồn tại dưới dạng nano là thành 
phần chính trong xương (chiếm đến 60–70% 
khối lượng xương) [23] và răng (chiếm 97%) 
[24], có tỷ lệ Ca/P giống như tỷ lệ Ca/P tự 
nhiên trong xương và răng (Ca/P =1,67) [25, 
26]. Bột HAp tổng hợp tinh khiết có điểm nóng 
chảy ở 1650

o
C [27], thường có màu trắng, 

trong khi HAp tự nhiên có thể có màu nâu, 
vàng hoặc xanh lục, có thể so sánh với màu 
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răng bị thay đổi do nhiễm fluor [28]. Sự ổn 
định của các CaP này liên quan trực tiếp đến sự 
có mặt của các phân tử nước trong giai đoạn 
tổng hợp và môi trường. Ở nhiệt độ cơ thể 
người (khoảng 37

o
C), chỉ có hai dạng CaP là 

dicalcium phosphate dihydrate (DCPD) 
CaHPO4.2H2O và HAp Ca10(PO4)6(OH)2 biểu 

hiện tính ổn định khi tiếp xúc với hệ chất lỏng 
của cơ thể. Ở điều kiện pH thấp hơn 4,2; dạng 
CaP bền là DCPD, trong khi ở pH cao hơn 4,2; 
dạng CaP bền lại là HAp. HAp là một trong 
những CaP khá ổn định, với độ hòa tan thấp,

 
từ 

0,0625–5,5 g chất rắn/250 ml dung dịch tùy 
theo tính chất HAp [29–31]. 

 

 

Hình 1. Cấu trúc bát diện của nhóm Ca(1)O6 và Ca(2)O6;  
cấu trúc tứ diện của nhóm PO4 trong phân tử HAp [3]) 

 

Bảng 1. Các dạng calcium phosphate 
Tỉ lệ mol 

Ca/P 
Tên tiếng Anh Viết tắt Công thức hoá học 

Nguồn tài 

liệu 

0,5 
Monocalcium phosphate 

monohydrate 
MCPM Ca(H2PO4)2.H2O [4, 5] 

0,5 Monocalcium phosphate anhydrous MCPA Ca(H2PO4)2 [6] 

1,0 Dicalcium phosphate dihydrate DCPD CaHPO4.2H2O [7, 8] 

1,0 Dicalcium phosphate anhydrous DCPA CaHPO4 [9, 10] 

1,33 Octacalcium phosphate OCP Ca8(HPO4)2(PO4)4.5H2O [11, 12] 

1,5 α-Tricalcium phosphate α-TCP α-Ca3(PO4)2 [13, 14] 

1,5 β-Tricalcium phosphate β-TCP β-Ca3(PO4)2 [15, 16] 

1,2–2,2 Amorphous calcium phosphate ACP Cax(PO4)y. nH2O [17] 

1,5–1,67 Calcium-Deficient Hydroxyapatite CDHA 
Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x  

(0 < x < 1) 
[18] 

1,67 Hydroxyapatite 
HA hoặc 

HAp 
Ca10(PO4)6(OH)2 [19, 20] 

2,0 Tetracalcium phosphate TTCP Ca4(PO4)2O [21, 22] 
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Cấu trúc của vật liệu HAp có thể được phân 
tích bằng các phương pháp hoá lý khác nhau. 
Sự dao động của các nhóm chức như PO3

4-
 và 

OH của HAp khi phân tử hấp thu tia hồng 
ngoại có thể được xác định bằng quang phổ hấp 
thụ hồng ngoại (FTIR). Sự có mặt của các dạng 
CaP cũng như mức độ tinh thể trong vật liệu 
hay các thông số tinh thể học được xác định 
bằng nhiễu xạ tia X (XRD). Hình dạng và kích 
thước của các tinh thể được quan sát và xác 
định bằng các loại kính hiển vi điện tử như kính 
hiển vi điện tử quét SEM hoặc kính hiển vi 
điện tử truyền qua TEM [19, 20]. 

VAI TRÒ SINH HỌC CỦA HYDROXY-
APATITE 

Hướng nghiên cứu phát triển các vật liệu 
tiên tiến ứng dụng trong y sinh là một thách 
thức trong khoa học và kỹ thuật hiện đại, đặc 
biệt là hướng nghiên cứu vật liệu được sử dụng 
in vivo. 

Điển hình, gốm sứ sinh học có bản chất là 
HAp được sử dụng rộng rãi làm vật liệu nhân 
tạo thay thế xương do hợp chất này có rất nhiều 
đặc tính ưu việt bao gồm sự tương thích sinh 
học, ái lực sinh học, hoạt tính sinh học, khả 
năng tái tạo xương [24], sự tương hợp trong 
cấy ghép xương [32] và sự kích thích tạo 
xương [33]. Do tạo được liên kết bền vững với 
mô xương và không có độc tính bất lợi tại chỗ 
hoặc toàn thân hoặc gây ra tác dụng phụ không 
mong muốn đối với cơ thể người, HAp được 
xem là vật liệu thay thế xương tốt nhất [34–38]. 
Khi được cấy ghép sử dụng HAp, xương mới 
hình thành liên kết trực tiếp với HAp thông qua 
lớp carbonate apatite ở bề mặt xương và vật 
liệu cấy ghép [25, 39]. Bề mặt HAp hỗ trợ sự 
kết dính, tăng trưởng và biệt hóa của tế bào tạo 
xương, và xương mới được hình thành bởi sự 
thay thế leo từ vùng xương sống liền kề. Các 
giá đỡ HAp cũng đóng vai trò phân phối các 
cytokine có khả năng liên kết và tập trung các 
protein hình thái xương (BMP) in vivo [40]. 
Thí nghiệm cấy HAp vào xương đùi thỏ, kết 
quả thu nhận sau 12 tuần cho thấy HAp giúp 
hình thành xương, ít bị phân hủy và có sự tái 
hấp thu chậm [41]. Sau khi cấy, các protein 
huyết thanh dễ dàng được hấp thụ trên bề mặt 
cấy ghép, làm thay đổi theo hướng thuận lợi 
các đặc tính bề mặt của giá đỡ dẫn đến sự tái 

hấp thu in vivo ban đầu chủ yếu là từ hoạt động 
của tế bào. Sự phát triển của xương được thực 
hiện bởi các tế bào tạo xương và tế bào hủy 
xương. Khi vật liệu cấy có cấu trúc HAp được 
đưa vào môi trường sinh lý; phản ứng của cơ 
thể đối với vật lạ được bắt đầu, sau đó một loạt 
các hiện tượng khác nhau xảy ra. Cụ thể, chấn 
thương (ban đầu bác sĩ phẫu thuật phải “gây 
tổn thương” các mô nhất định và loại bỏ chúng 
ở một mức độ nào đó để cố định mô cấy ghép), 
tương tác vật lạ với protein, đông máu, phản 
ứng viêm, hình thành mô sợi và sau đó là tái 
tạo mô. Sự tái hấp thu HAp trong môi trường 
sinh lý tạo ra không gian cho các mô mới phát 
triển, các mô này không chỉ phát triển dọc theo 
bề mặt của mô cấy mà còn xâm nhập vào giá 
đỡ. Sự xâm nhập này đi theo các mạch máu và 
cung cấp oxy cho các mô tái tạo, cuối cùng cho 
phép quá trình hình thành và phát triển xương. 
Hơn nữa, một trong những thông số quan trọng 
nhất để phát triển xương là thể tích xương mới 
hình thành, điều này phụ thuộc nhiều vào 
nguồn cung cấp máu. Phản ứng của cơ thể gần 
thiết bị cấy ghép lạ dẫn đến một môi trường 
sinh lý khác vì nồng độ oxy phản ứng tăng cao, 
các enzym phân giải protein, protein sợi, tế bào 
khổng lồ nhiều và pH trong vùng lân cận cấy 
ghép giảm. Các đặc tính kích tạo xương của các 
vật liệu phụ thuộc phần lớn vào các ion calcium 
(Ca

2+)
 và phosphate (PO4

3-
), trong quá trình tái 

hấp thu in vivo, các tế bào hủy xương hấp thụ 
lại các ion này từ chất nền xương, làm tăng 
nồng độ ion cục bộ [42–44]. Dòng ion calcium 
(Ca

2+)
 và phosphate (PO4

3
) này hỗ trợ quá trình 

hình thành xương bằng cách tăng sinh và biệt 
hóa các tế bào nguyên bào xương. Do đó, sự 
kết nối của các lỗ xốp ở kích thước vĩ mô và vi 
mô cũng như sự phân bố của chúng trong vật 
liệu cấy ghép chứa HAp đóng một vai trò quan 
trọng về trao đổi oxy của tế bào [45]. 

Cơ chế tương hợp của xương với vật liệu 
tổng hợp vẫn chưa rõ ràng, nhưng sự chuyển 
đổi hóa học và chuyển đổi pha, cấu trúc, kích 
thước lỗ và thể tích lỗ, độ xốp, diện tích bề mặt, 
hình dạng của vật liệu tổng hợp là quan trọng 
[46–48]. Trong phẫu thuật, việc sử dụng cả hai 
HAp gốm dạng xốp và dạng đặc phụ thuộc vào 
yêu cầu của bệnh nhân, chức năng và mức độ 
cấy ghép của vật liệu theo từng trường hợp. 
Mặc dù độ bền của vật liệu phụ thuộc vào mức 
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độ xốp, HAp gốm xốp trong thực nghiệm có độ 
bền thấp, và do đó gốm đặc được chứng minh 
trên lâm sàng là thích hợp hơn để phân phối 
thuốc hoặc để cấy vào các mô chịu lực thấp 
(như các mô răng, hàm, mặt) [35, 49, 50]. 
Trong trường hợp tương hợp xương thành 
công, nghĩa là có sự phát triển của xương; các 
nghiên cứu đã chỉ ra kích thước lỗ vật liệu và 
cũng nhận thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa độ 
xốp hoặc sự liên kết giữa các lỗ với quá trình 
phát triển xương vào trong mô, vì mối liên hệ 
này làm tăng sự phát triển của xương, đặc biệt 
là các quá trình cố định xương [50, 51]. Cụ thể, 
các lỗ có kích thước bằng protein huyết tương 
thúc đẩy sự tương hợp sinh học của xương và 
vật liệu cấy ghép [52, 53]. Kích thước lỗ tối 
thiểu khoảng 50 μm tạo điều kiện cho sự hình 
thành mạch máu. Kích thước lỗ xấp xỉ 50 μm 
và 100 μm cũng cho thấy sự phát triển của 
xương [54]. Kích thước lỗ 1 μm có các tác 
động sinh học như tương tác với protein và tạo 
lực hút với tế bào; 1–20 μm dẫn đến sự định 
hướng và sự phát triển của tế bào và xương; 
100–1.000 μm giúp tăng cường sự chịu đựng 
cơ học và chức năng của vật liệu; lỗ lớn hơn 
1.000 μm ảnh hưởng đến hình dạng và tính 
thẩm mỹ của vật liệu cấy ghép [55]. 

Quá trình kích thích tạo xương đã được 
quan sát thấy trong một số nghiên cứu độc lập 
ở nhiều vật chủ khác nhau (chó, dê và khỉ đầu 
chó) [56–59]. Ripamonti et al., (2007, 2008) 
[56, 57] đã tiến hành các nghiên cứu về việc sử 
dụng lâu dài vật liệu cấy HAp ở khỉ đầu chó 
Papio ursinus và cho thấy có sự hình thành 
xương tự phát ở các vị trí không xương. Nhóm 
nghiên cứu đã sử dụng HAp hình thành bằng 
phản ứng thủy nhiệt calcium carbonate có 
nguồn gốc từ san hô [56], sản phẩm 
HAp/calcium carbonate thu được có các hình 
thái khác nhau (que và đĩa) được cấy vào cơ 
bụng thẳng hoặc các vị trí xương sọ. Các mốc 
thời gian khác nhau đã được đánh giá trong 
vòng một năm; và kết quả là sự kích tạo xương 
đã được ghi nhận trong tất cả các thí nghiệm. 
Sau một năm, sự tái hấp thu HAp/calcium 
carbonate và sự hình thành xương mới đã được 
quan sát thấy [56]. Trong một nghiên cứu khác, 
Riamonti et al., (2012) [60] đã báo cáo việc sử 
dụng bộ cấy ghép plasma titan (Ti) phủ HAp 
trong một thử nghiệm in vivo trong thời gian 8 

tháng ở P. ursinus, quá trình kích tạo xương 
cũng đã được quan sát thấy. 

Mặc dù có nhiều tính ưu việt, các vật liệu 
HAp cũng biểu hiện sự suy giảm chất lượng 
sau một thời gian cấy ghép nhất định. Sự suy 
giảm chất lượng ban đầu của vật liệu HAp phụ 
thuộc nhiều vào các đặc tính như độ xốp, độ 
nhám bề mặt và vị trí cấy ghép, do vật liệu này 
ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất 
lỏng và bản chất của môi trường xung quanh ở 
gần bề mặt cấy ghép [61]. HAp có khả năng 
phân hủy sinh học thấp do độ hòa tan thấp Ksp 
≈ 6,62 × 10

-126
. Sự phân hủy sinh học của HAp 

thường được bắt đầu bởi những thay đổi của 
chất lỏng sinh học xung quanh và tác động của 
các phân tử sinh học. Độ hòa tan của HAp phụ 
thuộc vào tỷ lệ giữa diện tích bề mặt và thể 
tích, đối lưu chất lỏng, độ axit và nhiệt độ [62, 
63]. Độ hòa tan này thường tỷ lệ nghịch với tỷ 
lệ Ca/P, độ tinh khiết, kích thước tinh thể và 
diện tích bề mặt. Tỷ lệ mol Ca/P càng thấp thì 
CaP càng có tính axit và tan trong nước. Thông 
thường, với tỉ lệ mol Ca/P 1,67 cao hơn, HAp 
ổn định hơn các CaP khác. Ngoài ra, sự kết hợp 
với các ion khác có mặt trong các mô/tế bào 
cũng có thể làm tăng hoặc giảm độ hòa tan của 
HAp [25]. 

Các hạt HAp kích cỡ nhỏ cũng được quan 
tâm về mặt y sinh, do khả năng ứng dụng rộng 
rãi khi làm chất dẫn thuốc. Các đặc tính cụ thể 
của thuốc và hình thái của các hạt nano HAp 
ảnh hưởng đến động học hấp thu và giải phóng 
của thuốc. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra 
rằng HAp có thể làm rò rỉ thuốc trong quá trình 
lưu thông máu [64]. Sự thẩm thấu của thuốc 
vào máu gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng 
và cũng làm giảm khả năng sinh khả dụng của 
thuốc. Để khắc phục vấn đề này, vật liệu nano 
HAp có tải thuốc bên trong cấu trúc đã được 
tổng hợp [65]. Các nano HAp hình que có chứa 
doxorubicin (DOX), axit folic (FA) (DOX @ 
HA-FA) được công nhận là thuốc chống ung 
thư mạnh mẽ. Trong thực tế, DOX @ HA-FA 
chứng tỏ sự ổn định trong dung dịch trung tính, 
được giải phóng trong điều kiện pH thấp và 
không có tác dụng phụ rõ ràng, kết quả cho 
thấy sự tăng sinh của các tế bào ung thư gan đã 
bị ức chế. Trong nghiên cứu khác của Fu et al., 
(2018) [66], vật liệu composit 
Cellulose/nanoHAp có khả năng tương hợp tốt 
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với tế bào và khả năng hấp phụ protein tương 
đối cao đối với hemoglobin. Điều này cho thấy 
vật liệu cellulose/nanoHAp có triển vọng được 
sử dụng trong các lĩnh vực y sinh khác nhau 
như công nghệ mô và phân phối protein/thuốc. 

Hiện nay, có nhiều phương pháp tổng hợp 
các hạt nano HAp như thủy phân nhiệt [67], 
màng lỏng [68], kết tủa [69], sóng cao tần 
nhiệt plasma [70], kết tủa bằng siêu âm [71], 
nhũ tương đảo ngược [72], sol gel [73] và hỗ 
trợ bằng polymer [74]. Các nghiên cứu trước 
đây chỉ ra rằng các hạt HAp hình cầu có xu 
hướng thúc đẩy quá trình tạo xương và làm 
giảm quá trình viêm [75, 76]. Một số nghiên 
cứu khác đã tập trung tổng hợp vật liệu HAp 
dạng hạt mịn, vi phiến hoặc sợi để nâng cao 
độ bền và độ dẻo dai của các vật liệu đó đạt 
mức cần thiết đáp ứng cho mục đích cấy ghép 
thay thế xương ở các vị trí cần chịu lực hơn 
[77, 78]. Các HAp tinh thể nano dạng bột có 
khả năng cải thiện các liên kết xương, ít đứt 
gãy và tăng cường độ đặc do diện tích bề mặt 
lớn hơn [79, 80]. Mặc dù nano-HAp đã được 
chứng minh có hiệu suất tốt hơn so với vật 
liệu thông thường khác, việc tổng hợp HAp 
không đủ để sử dụng và đáp ứng rộng rãi cho 
tất cả các ứng dụng. Các tính chất như tỷ 
trọng, độ xốp, độ ổn định nhiệt, hoạt tính sinh 
học, khả năng hấp thụ và các đặc tính cơ học 
cần được điều chỉnh tùy theo ứng dụng để tạo 
ra vật liệu sinh học có các chức năng khác 
nhau. Ngoài ra, có thể nâng cao tính năng cơ 
học và sinh học của HAp bằng cách kiểm soát 
các đặc tính hóa lý đặc trưng của bột như diện 
tích bề mặt, độ kết tinh, hình thái học, kích 
thước hạt, sự phân bố hạt và sự kết tụ [81]. 

NGUỒN NGUYÊN LIỆU HYDROXY-
APATITE TỪ SINH VẬT BIỂN 

Phần lớn vật liệu HAp và CaP được sử 
dụng ngày nay là vật liệu tổng hợp; một số 
phương pháp đã được sử dụng để tổng hợp các 
CaP ở dạng bột mịn, siêu mịn, dạng gốm xốp, 
dạng màng nhằm mở rộng khả năng ứng dụng 
của chúng. Song song với việc này, một loạt 
quy trình đã được phát triển để điều chế HAp 
từ các nguồn nguyên vật liệu biển. Nguồn tự 
nhiên được đề cập là san hô, nang mực, vỏ các 
loài động vật, vảy cá, xương cá và cuối cùng là 
tảo biển. 

San hô 
San hô được sử dụng rộng rãi để điều chế 

sản xuất HAp và vật liệu CaP khác. Ưu điểm 
chính của việc sử dụng san hô là do đặc điểm 
hình thái đặc trưng của chúng. Trong thực tế, 
san hô có cấu trúc bộ xương 3D, rất xốp và có 
độ kết nối cao, đây là yếu tố thiết yếu khi sử 
dụng HAp điều chế từ san hô như một vật liệu 
sinh học. Thành phần chính cấu tạo nên san hô 
không phải là HAp hoặc bất kỳ hợp chất 
phosphate nào khác mà là calcium carbonate 
CaCO3, thông thường ở dạng canxit. Do đó, 
cần phải chuyển đổi carbonate thành phosphate, 
với việc sử dụng các nguồn phosphate thích 
hợp ban đầu. Thêm vào đó, điều quan trọng là 
phải lựa chọn cẩn thận các điều kiện phản ứng, 
để bảo vệ kết cấu lỗ rỗng tự nhiên của vật liệu 
san hô ban đầu [82]. 

Sự chuyển đổi CaCO3 từ san hô thành HAp 
lần đầu tiên được Roy và Linnehan [83] báo 
cáo năm 1974, trong đó, diammonium 
phosphate được sử dụng theo phản ứng: 

10CaCO3 + 6(NH4)2HPO4 +2H2O → 

Ca10(PO4)6(OH)2+ 6(NH4)2CO3+ 4H2CO3 

Quy trình này sau đó đã được sử dụng rộng 
rãi; ngày nay, kể cả đối với một số sản phẩm 
thương mại HAp có mặt trên thị trường như 
Pro-Osteon® và Interpore200® từ san hô sừng 
Goniopora sp. [84–86]. Những vật liệu này 
được sử dụng rộng rãi cho nhiều ứng dụng khác 
nhau; một số nghiên cứu đã được thực hiện để 
đánh giá hiệu quả sử dụng trong việc thay thế 
mô xương, làm vật liệu răng sứ [87]. Gần đây 
nhất, Choi và cộng sự đã điều chế thành công 
HAp từ san hô đá Porites sp. [88]. 

Mặc dù hiệu suất chuyển đổi sang HAp từ 
các nguyên liệu có nguồn gốc san hô là tương 
đối cao, nhưng sử dụng san hô tự nhiên với 
số lượng lớn sẽ gây tác hại đối với hệ sinh 
thái, gây mất cân bằng môi trường biển. Ví 
dụ, một số loài san hô đã được phân loại có 
nguy cơ tuyệt chủng nên chỉ có thể thu thập 
số lượng rất hạn chế và trong các giai đoạn 
nhất định. Hơn nữa, san hô không có ở mọi 
nơi trên thế giới và chỉ phân bố ở một số khu 
vực. Do đó, cần phải tìm các nguồn vật liệu 
thay thế, từ những loài không có nguy cơ 
tuyệt chủng hoặc các loài có lượng lớn trên 
toàn thế giới [82]. 



Hydroxyapatite: physicochemical properties 

55 

Nang mực 
Giống như san hô, nang mực cũng có cấu 

trúc calcium carbonate, có độ xốp cao. Hơn 
nữa, đây là nguồn nguyên liệu phụ phẩm tương 
đối dồi dào nên việc chiết xuất HAp từ nang 
mực đã được xem xét. 

Rocha và cộng sự đã sử dụng nguyên liệu 
nang của loài mực Sepia officinalis [89–91], 
với diammonium phosphate hoặc ammonium 
diphosphate làm nguồn phospho, và nhận thấy 
có sự chuyển đổi hoàn toàn thành HAp sau 9 
giờ thí nghiệm. Gần đây nhất, cũng từ bột của 
nang mực Sepia officinalis, phương pháp kết 
tủa đã được sử dụng để tổng hợp nano HAp 
dạng que kích thước trung bình 20,86 nm và tỉ 
lệ mol Ca/P 1,6 gần với chỉ số 1,67 ở con người 
[92]. Sarin et al., [93] đã tổng hợp các hợp chất 
CaP với tỉ lệ HAp và β-TCP khác nhau từ nang 
mực từ biển Hoàng Hải. Nang mực được xử lý 
trong dung dịch axit phosphoric với nồng độ 
khác nhau. Kết quả XRD cho thấy tỷ lệ β-TCP 
tăng khi nồng độ axit phosphoric ban đầu cao 
trong dung dịch. Phương pháp này rất quan 
trọng vì nó cho phép tổng hợp BCP với HAp 
theo các tỷ lệ khác nhau, có thể điều chỉnh tỉ lệ 
này cho các ứng dụng cụ thể. Hơn nữa, cấu trúc 
xốp ban đầu của xương mực cũng được duy trì, 
đảm bảo khả năng hòa hợp sinh học cao. 
Nghiên cứu của Milovac et al., [94] đã chứng 
minh tiềm năng của việc sử dụng giá thể HAp 
độ xốp cao phủ poly(ε-caprolactone) có nguồn 
gốc từ nang mực cho các ứng dụng, kỹ thuật 
mô xương. 

Vỏ sò, hàu, ốc 
Tương tự như nang mực, vỏ sò, ốc cũng là 

sản phẩm phụ của ngành công nghiệp thủy sản; 
do đó, việc sử dụng lại các loại vỏ khác nhau 
để điều chế các vật liệu sinh học có giá trị như 
HAp đã được nghiên cứu. 

Lemos et al., [95] đã sử dụng vỏ trai tai 
tượng Mytilus galloprovincialis và hàu Ostrea 
edulis để điều chế HAp. Thành phần chính của 
vỏ hàu là calcium carbonate nên một quy trình 
thủy nhiệt tương tự cho nang mực đã được sử 
dụng [91]. Tuy nhiên, trong trường hợp này, 
các điều kiện phản ứng khác nhau cũng đã 
được thử nghiệm: muối kali biphosphate và 
tetraethyl ammonium hydroxide được thêm vào 
cùng với diammonium phosphate. Kết quả cho 
thấy sự hình thành CHAp, loại AB ở dạng hạt 

nano với kích thước trung bình 100 nm. Các vỏ 
hàu của Crassostrea angulata được sử dụng 
trong nghiên cứu của Yang et al., [96]; tương tự 
như Lemos et al., [95], phản ứng thủy nhiệt 
được thực hiện với diammonium phosphate. 
Tuy nhiên, sản phẩm thu được từ phản ứng này 
không phải là HAp mà là hỗn hợp HAp và β-
TCP; tỷ lệ Ca/P nhỏ hơn 1,67. Sau đó, theo một 
quy trình sử dụng polyvinyl alcohol và 
polyurethane, sản phẩm được sử dụng để làm 
khung 3D [97]. Các phân tích sinh học cho thấy 
khung 3D từ hỗn hợp 2 pha HAp và β-TCP có 
nguồn gốc từ vỏ hàu này có tính chất tương 
đương hoặc tốt hơn so với các sản phẩm được 
chế tạo từ nguồn HAp tổng hợp. Zhang và 
Vecchio [98] đã báo cáo việc sử dụng vỏ từ trai 
tai tượng khổng lồ Tridacna gigas và từ ốc bẹ 
hồng Strombus gigas. HAp thu được bằng quá 
trình thủy nhiệt với diammonium phosphate ở 
nhiệt độ từ 180

o
C đến 200

o
C. Meski et al., [99] 

mới đây đã tổng hợp bột HAP từ phụ phẩm vỏ 
trai và axit phosphoric ở nhiệt độ phòng mà 
không cần kiểm soát pH. Bột tổng hợp được sử 
dụng để loại bỏ cadmium khỏi dung dịch nước 
bằng kỹ thuật cân bằng. 

Vảy, xương cá 
Vảy cá là một sản phẩm phụ trong ngành 

công nghiệp xuất khẩu cá. Các thành phần 
chính của vảy cá là collagen và HAp [100]. 
Nghiên cứu của Ikoma et al., [101] đã nêu chi 
tiết về cấu trúc và hình thái của vảy cá tráp biển 
(Pagrus major). Phân tích XRD đã khẳng định 
sự có mặt của HAp. 

Mondal et al., [102] đã điều chế được HAp 
từ vảy cá trôi Labeo rohita. Vảy cá ban đầu 
được ngâm trong dung dịch axit HCl, sau đó 
trong dung dịch kiềm NaOH, tiếp theo được gia 
nhiệt ở các nhiệt độ khác nhau trong khoảng 
nhiệt từ 600

o
C đến 1.400

o
C. Kết qủa phân tích 

XRD cho thấy có sự ảnh hưởng của nhiệt độ 
đối với tỉ lệ các CaP hình thành trong thí 
nghiệm. Trong đó, HAp chỉ được phát hiện ở 
800

o
C; tuy nhiên, trong khoảng nhiệt độ 1.000–

1.200
o
C lại có sự hình thành β-TCP trong khi ở 

1.400
o
C, TTCP được hình thành. Việc chiết 

xuất HAp từ vảy cá rô phi Oreochromis sp. đã 
được nghiên cứu bởi Huang et al., [103] bằng 
phương pháp enzyme ban đầu là protease và 
sau đó là flavourzyme. Vảy cá được gia nhiệt 
tiếp theo ở 800

o
C, và mẫu thu được hoàn toàn 



Le Ho Khanh Hy 

56 

là pha HAp. Để kiểm tra sự phù hợp của những 
vật liệu này khi sử dụng để thay thế xương, 
nhóm nghiên cứu này đã tiến hành thí nghiệm 
thúc đẩy và biệt hóa tế bào, sử dụng các tế bào 
giống nguyên bào xương MG63. Kết quả, HAp 
thu nhận được biểu hiện hoạt tính sinh học 
tương đương với các mẫu HAp thương mại. Ở 
một cách khác, HAp trong vảy cá rô phi được 
tách chiết bằng phương pháp thuỷ phân kiềm 
[103], sử dụng dung dịch NaOH 5 M. Các hạt 
nano HAp với tỉ lệ Ca/P 1,83 hình thành với 
kích thước nhỏ 20–30 nm. 

Một số nghiên cứu về các đặc điểm hóa lý 
của các dạng CaP chiết tách từ xương một số 
loài cá đã được tiến hành. Từ xương của cá tráp 
biển Nhật Bản, Ozawa và Suzuki [104] đã thực 
hiện phản ứng gia nhiệt theo các giai đoạn, từ 
30–250

o
C, 250–380

o
C, 380–525

o
C và 525–

1.300
o
C. Phân tích XRD khẳng định thu được 

HAp khi nung các mẫu ở 600, 800, 1.000, 
1.200

o
C và HAp cùng với β-TCP cũng đã được 

phát hiện ở 1.300
o
C. Buitinguiza et al., [105] đã 

sử dụng xương của cá Kiếm Xiphias gladius và 
cá Ngừ Thunnus thynnus để thực hiện phản ứng 
gia nhiệt ở 600

o
C và 950

o
C. Kết quả cho thấy 

mẫu nung thu được ở 600
o
C từ cả hai loài cá là 

HAp và ở nhiệt độ 950
o
C hỗn hợp HAp/β-TCP 

được tìm thấy với tỉ lệ 87/13; tỉ lệ Ca/P là 1,87, 
cao hơn giá trị Ca/P trong xương người. Việc 
chiết xuất HAp và các hợp chất CaP khác từ 
xương cá tuyết Atlantic (Gadus morhua) cũng 
đã được thực hiện [106]. Trong nghiên cứu 
này, xương được nung ở nhiệt độ từ 600

o
C và 

1.200
o
C. Phân tích XRD cho thấy HAp thu 

được khi xử lý mẫu ở 600
o
C. Đối với nhiệt độ 

nung từ 900–1.200
o
C, hỗn hợp hai pha HAp/β-

TCP được phát hiện, tỉ lệ Ca/P là 1,49 ± 0,05 
tùy theo nhiệt độ nung. Ngoài phương pháp gia 
nhiệt, gần đây, Venkatesan et al., [107] đã chiết 
xuất và điều chế bột nano HAp từ xương cá hồi 
Hàn Quốc bằng phương pháp thủy phân kiềm, 
kích thước hạt nano HAp hình thành từ 6–37 
nm. Sự tương thích sinh học của hạt nano HAp 
với tế bào gốc trung mô từ tủy xương cho thấy 
HAp không độc và hứa hẹn là vật liệu sinh học 
thay thế các mô xương trong tương lai. Tương 
tự, HAp đã được điều chế thành công từ xương 
cá mú [108], xương cá rô phi [109], xương cá 
ngừ vằn (Katsuwonus pelamis) [110], xương cá 
chẽm (Lates calcarifer) [111–113]. 

Tảo biển 
Tảo Coralline hay tảo đỏ là nguồn nguyên 

liệu thực vật để chiết xuất HAp do tảo biển 
chứa calcium carbonate với cấu trúc xốp nên 
rất thích hợp sử dụng cho mục đích làm đầy 
xương. Mặt khác, tảo đỏ được xem là nguồn tái 
tạo rất dễ dàng vì có thể được trồng lại trong 
môi trường thích hợp. Tương tự như san hô, 
quá trình tổng hợp thủy nhiệt được thực hiện để 
chuyển calcium carbonate thành HAp có cấu 
trúc khung xương 3D [82]. Quá trình tổng hợp 
thủy nhiệt áp suất cao được sử dụng trong sản 
xuất Algipore® (vật liệu tái tạo xương tự nhiên 
đã được sử dụng trong nha khoa trong hơn 30 
năm) từ tảo đỏ. 

Một số loài tảo khác như Corallina 
officinalis và Amphiroa ephedraea được sử 
dụng để điều chế Algipore®; dựa trên nguyên 
lý phản ứng của calcium carbonate với 
ammonium phosphate ở 650

o
C trong quá trình 

chuyển đổi thủy nhiệt hai bước [114]. Bước 
đầu tiên là quá trình gia nhiệt Corallina 
officinalis và Amphiroa ephedraea ở 650

o
C 

trong 12 giờ để loại bỏ hàm lượng hữu cơ, đặc 
biệt là loại bỏ tất cả carbon lên đến hơn 99% 
trọng lượng. Vật liệu tạo thành chủ yếu bao 
gồm CaO, sau đó được tổng hợp ở áp suất khí 
quyển và nhiệt độ 100

o
C và liên tục trộn với tốc 

độ 100 vòng/phút trong dung dịch 
diammonium phosphate. Sau đó, cùng từ các 
loại tảo trên, quá trình thủy nhiệt đã được 
Spassova et al., áp dụng và bổ sung thêm ion 
Mg

2+
 vào dung dịch phosphate để thu được 

HAp một pha hoặc hỗn hợp HAp: β-TCP. Ion 
này hoạt động như một chất xúc tác cho sự hình 
thành của pha β-TCP. Sự thay đổi hàm lượng 
Mg

2+
 dẫn đến sự thay đổi phần trăm β-TCP 

trong vật liệu và hình thành hai pha [115]. 
Oliveira et al., [116] đã báo cáo quy trình áp 
suất thấp sử dụng tảo Corallina officinalis. 
Trong nghiên cứu này, phương pháp gia nhiệt 
và hóa học đã được kết hợp để đạt được sự 
chuyển đổi thành HAp mà không làm mất cấu 
trúc bộ xương tảo. Bước đầu tiên là nung ở 
400

o
C trong 6 giờ để loại bỏ hầu hết các chất 

hữu cơ có trong tảo, tảo sau đó được ngâm 
trong dung dịch ammonium phosphate trong 28 
ngày; điều này cho phép chuyển đổi carbonate 
thành HAp. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi 
không hoàn thành, vì ion carbonate vẫn được 
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phát hiện trong cả phổ IR và XRD của vật liệu 
cuối cùng. Walsh et al., cũng đã phát triển một 
quy trình áp suất thấp từ tảo Corallina 
officinalis [117]. Phương pháp được mô tả 
tương tự như trong nghiên cứu của Oliveira và 
cộng sự [116]; tuy nhiên, có sự khác biệt đầu 
tiên là quá trình nung được thực hiện ở nhiệt độ 
cao hơn (650–700

o
C) và trong thời gian dài hơn 

là 12 giờ; tốc độ gia nhiệt rất chậm (0,5 
o
C/phút) đã được sử dụng để tránh sự phân hủy 

bộ xương của tảo. Sau đó, phản ứng với 
ammonium phosphate được thực hiện ở 100

o
C 

trong 12 giờ. Sự chuyển đổi hoàn toàn thành 
HAp đã được quan sát thấy và cấu trúc 3D của 
tảo được duy trì. Ngoài ra, các nghiên cứu điều 
chế HAp đã được báo cáo từ các loại tảo khác 
nhau như tảo Halimeda sp. [90], Phymatolithon 
calcareum [118], Scenedesmus sp. [119]. 

NHẬN XÉT CHUNG 
HAp là một trong những CaP có sự ổn 

định cấu trúc cao, độ hòa tan thấp và đặc biệt 
có tỷ lệ Ca/P giống như tỷ lệ Ca/P tự nhiên 
trong xương và răng của con người (Ca/P = 
1,67). Ở nhiệt độ cơ thể người (khoảng 
37

o
C), HAp biểu hiện tính ổn định khi tiếp 

xúc với hệ chất lỏng của cơ thể. Thêm vào 
đó, HAp có khả năng phân hủy sinh học thấp 
do độ hòa tan thấp Ksp ≈ 6,62 × 10

-126
. Các 

tính chất này cho phép HAp được sử dụng 
làm vật liệu tái tạo xương hoặc chất dẫn 
thuốc. Hiện nay, bên cạnh các vật liệu HAp 
thu nhận từ các phản ứng tổng hợp, nguồn 
nguyên liệu HAp từ sinh vật biển được xem 
là nguồn tiềm năng. Các phương pháp khác 
nhau đã được phát triển để chiết xuất HAp từ 
các nguồn này như san hô, nang mực, vỏ các 
loài động vật có vỏ, vảy cá, xương cá và tảo 
biển. Ưu điểm chính của việc sử dụng các 
loại nguyên liệu này là do đặc điểm hình thái 
đặc trưng của chúng, làm cho vật liệu HAp 
sau điều chế có cấu trúc phù hợp cho các ứng 
dụng khác nhau. 

Lời cảm ơn: Tác giả xin chân thành cảm ơn 
Viện Hải dương học, đề tài mã số ĐT-2019-
40699-ĐL1 do Sở Khoa học và Công nghệ 
Khánh Hòa cung cấp kinh phí và cho phép tác 
giả sử dụng các thông tin khoa học, số liệu để 
hoàn thành bài báo này. 
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