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Abstract 

As the main component of bones and teeth, hydroxyapatite (HAp) is considered a vital biomaterial in many 

fields. Meanwhile, fishbone by-products are abundant sources of HAp. Therefore, this study was conducted 

to prepare nano HAp from skipjack tuna bone (Katsuwonus pelamis) using alkaline hydrolysis and thermal 

calcination methods. After pre-treatment of fish bones for removing organic impurities, the bone powders 

were under alkaline hydrolysis in 1 M NaOH solution at 250
o
C for 1 hour. This method allows to obtain 

HAp nanopowders with an average particle size of only 22 nm; whereas, when heating at 600
o
C for four 

hours, the calcium formed was on average larger (40 nm) in size than the alkaline hydrolysis product. The 

HAp nanopowders formed by alkaline hydrolysis had a molar ratio of Ca/P 1.929, higher than that of the 

calcinated sample (1.848). These Ca/P molar ratios prove that the nano-HAp powders are B-type biological 

hydroxyapatites confirmed by the FTIR spectrum. In addition, the heavy metal contents of calcium powders 

are detected within safety limits of regulatory requirements of Vietnam regulations on dietary supplements 

and functional foods. 

Keywords: Skipjack tuna bone (Katsuwonus pelamis), thermal calcination, B-type biological 

hydroxyapatites, nanohydroxyapatite, alkaline hydrolysis, bone. 
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Tóm tắt 

Là thành phần chính có trong xương và răng, hydroxyapatite (HAp) được xem là vật liệu sinh học quan 

trọng trong nhiều lĩnh vực. Trong khi đó phụ phẩm xương cá là nguồn thu nhận HAp khá dồi dào. Vì thế, 

nghiên cứu này được tiến hành nhằm điều chế nano HAp từ xương cá ngừ vằn Katsuwonus pelamis theo hai 

phương pháp thủy phân kiềm và gia nhiệt. Sau khi tiền xử lý xương cá để loại bỏ các tạp chất hữu cơ, bột 

xương được nung và xử lý thủy phân kiềm trong dung dịch NaOH 1 M ở 250
o
C trong 1 giờ, phương pháp 

này cho phép điều chế bột nano HAp với kích thước nhỏ trung bình 22 nm; trong khi đó, khi gia nhiệt bột 

xương ở 600
o
C trong 4 giờ, sản phẩm canxi hình thành có kích thước trung bình 40 nm, lớn hơn sản phẩm 

thủy phân kiềm. Bột nano HAp hình thành từ phương pháp thủy phân kiềm có tỉ lệ mol Ca/P 1,929; lớn hơn 

so với mẫu gia nhiệt (1,848). Các tỉ lệ mol Ca/P này chứng tỏ các sản phẩm HAp là hydroxyapatite dạng B 

sinh học và đã được xác nhận bởi phổ FTIR. Thêm vào đó, hàm lượng kim loại nặng của bột canxi hoàn 

toàn trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam về thực phẩm bổ sung và thực phẩm chức năng. 

Từ khóa: Cá ngừ vằn Katsuwonus pelamis, gia nhiệt, hydroxyapatite dạng B sinh học, nano hydroxyapatite, 

thủy phân kiềm, xương. 

 
GIỚI THIỆU 

Xương có cấu trúc phức tạp phân cấp bao 
gồm 70% canxi phosphate (chủ yếu là nano 
hydroxyapatite (HAp) và 30% còn lại là phần 
hữu cơ (bao gồm collagen, glycoprotein, 
proteoglycan và sialoprotein) theo trọng lượng 
khô [1, 2]. Do là thành phần chính trong 
xương, HAp Ca10(PO4)6(OH)2 được xem như 
là vật liệu sinh học, đóng vai trò quan trọng 
trong các lĩnh vực khác nhau như phẫu thuật 
thay thế các mô xương [3], tái tạo các khiếm 
khuyết sọ [4], tổng hợp xương nhân tạo [5]. 
Ngoài ra, HAp còn được sử dụng để chế tạo 
cảm biến sinh học ứng dụng phân tích glucose 
và urê [6], xử lý nước bằng cách loại bỏ các 
kim loại nặng tích lũy trong môi trường nước, 

và ứng dụng trong dược phẩm như tạo chế 
phẩm bổ sung canxi [7]. 

HAp là muối canxi phosphate ổn định nhất 
ở nhiệt độ phòng và trong khoảng pH từ 4–12 
[8]. Đây là dạng canxi dễ hấp thu nhất đối với 
cơ thể con người do có tỉ lệ Ca/P giống như tỷ 
lệ Ca/P tự nhiên trong xương và răng (1,67) [2]. 
Bởi vì các tính chất quý giá trên, hiện nay đã có 
nhiều phương pháp tổng hợp các tinh thể HAp 
bao gồm thủy nhiệt [9], màng lỏng [10], kết tủa 
[11], sóng cao tầng nhiệt plasma [12], kết tủa 
bằng siêu âm [13], nhũ tương đảo ngược [14], 
sol gel [15] và phương pháp hỗ trợ bằng 
polymer [16]. Tuy nhiên, hầu hết các cách tổng 
hợp HAp này có một quy trình phức tạp dẫn 
đến sản phẩm không an toàn về mặt sinh học 
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do chưa loại bỏ các chất phản ứng còn lại và 
tồn dư các sản phẩm phụ, ảnh hưởng đến chất 
lượng của HAp và có thể gây tác hại với đối 
tượng sử dụng [17]. Do đó, để điều chế HAp có 
tính tương thích sinh học cao, tránh các phương 
pháp tổng hợp phức tạp, nhiều nghiên cứu hiện 
nay tập trung vào việc chiết xuất HAp từ nguồn 
vật liệu tự nhiên như san hô [18, 19]; nang mực 
[20–22]; vỏ các loài động vật như sò, hàu, ốc 
[23–25]; vỏ trứng [26]; xương động vật (bò 
[27, 28], lạc đà và ngựa [29]); vẩy cá [31–32]; 
xương cá [33–36],… 

Cá ngừ vằn Katsuwonus pelamis, là một 
loài cá ngừ trong họ cá thu ngừ (Scombridae). 
Cá ngừ vằn là loại cá lớn, chúng phát triển kích 
thước lên đến 1 m, là một loại cá biển được tìm 
thấy ở vùng biển nhiệt đới và ôn đới ấm, và là 
một loài cá có giá trị kinh tế quan trọng đối với 
ngành đánh bắt thủy sản [37]. Ngành chế biến 
cá ngừ phát triển kéo theo lượng phế phụ phẩm 
còn lại tương đối lớn, theo ước tính thì lượng 
phế phụ phẩm này chiếm đến 50% tổng nguyên 
liệu ban đầu bao gồm đầu, bộ xương, nội tạng, 
mang, phần thịt màu sẫm, vây bụng và da, 
trong đó đầu và xương chiếm 30% [38]. Đây sẽ 
là thách thức với môi trường nếu lượng phụ 
phẩm này không được xử lý kỹ càng. Hiện nay, 
ngoài các phụ phẩ  cá ngừ đại dương như cùi 
vi, mắt cá, ruột cá đang được  ử dụng để chế 
 iến các  ón ăn th  các phế phẩ  phụ phẩ  
của các l ài cá ngừ  hác đang được  ử dụng 
trộn lẫn để là   ột cá, thức ăn chăn nuôi gia 
  c và thủy  ản. Trong khi đó, nguồn phụ phẩm 
xương cá là nguồn thu nhận HAp khá dồi dào. 

Hiện nay, phương pháp gia nhiệt đang được 
công nhận là phương pháp truyền thống để sản 
xuất HAp. Các thông số quan trọng nhất có thể 
ảnh hưởng đến các đặc tính hóa lý của HAp là 
nhiệt độ nung và thời gian xử lý nhiệt. Để điều 
chế HAp có cấu trúc nano, hai  ước khác nhau 
thường được sử dụng, đó là gia nhiệt kết hợp 
với quá trình xay xát (milling process) [39, 40]. 
Ngoài phương pháp này, thủy phân kiềm được 
xem là một phương thức thân thiện với môi 
trường để điều chế HAp có kích thước nhỏ ở 
mức độ nano mà không sử dụng đến  ước xay 
xát, hơn nữa có thể thu nhận HAp có chứa ion 
carbonate, đây là một loại apatite sinh học [2]. 
Do đó, với những cơ sở trên, trong nghiên cứu 
này, chúng tôi đã điều chế HAp từ xương cá 

ngừ vằn Katsuwonus pelamis thông qua cả hai 
phương pháp là gia nhiệt và thủy phân kiềm. 
Các sản phẩm bột HAp hình thành đã được xác 
định đặc điểm hóa lý bằng các phương pháp 
hóa học, quang phổ phát xạ và phân tích kính 
hiển vi điện tử quét. Nghiên cứu này nhằm mục 
đích điều chế nano HAp từ xương cá ngừ vằn 
ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm và y dược. 

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 
Vật liệu nghiên cứu 

Phụ phẩm xương cá ngừ vằn Katsuwonus 
pelamis được thu mua tại Khu Công nghiệp 
Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh 
Khánh Hòa) vào tháng 5/2020. Xương cá sau 
đó được bảo quản bằng đá lạnh trong thùng 
xốp, vận chuyển về phòng thí nghiệm. Tiếp 
theo, xương cá được đun sôi trong 1 giờ để loại 
phần mô mềm còn sót lại, cọ sạch, lọc rửa bằng 
nước nhiều lần. Quá trình đun sôi lọc rửa này 
được lặp lại nhằm loại bỏ phần cơ còn sót. 
Xương sau đó được phơi khô ở nhiệt độ phòng 
đến khối lượng không đổi. 

Tiếp theo, xương cá ngừ vằn được xử lý 
theo Venkatesan et al., (2015) [33] với một số 
thay đổi nhỏ. Cụ thể, xương được đun sôi với 
acetone (tỉ lệ 1:50 trong nước) và 2% NaOH 
trong 1 giờ để loại bỏ protein, lipit, dầu và các 
tạp chất hữu cơ còn bám dính (tỉ lệ xương và 
dung dịch lỏng là 1:50). Sau đó, xương được 
lọc rửa với nước, tiếp tục thay nước nhiều lần 
sao cho pH nước trở về trung tính. Tiếp theo 
xương được  ấy ở 60

o
C đến  hối lượng không 

đổi (24 giờ), nghiền nhỏ thành bột bằng máy 
xay Force mill (Nhật Bản). 

Phƣơng pháp nghiên cứu 
Bố trí thí nghiệm điều chế hydroxyapatite    
xương    ng  vằn 

Xử lý theo phương pháp gia nhiệt: Mẫu bột 
xương cá được nung ở nhiệt độ 600

o
C trong 4 

giờ (máy gia nhiệt Nabertherm GmbH); số mẫu 
được nung là 3 (n = 3) với  hối lượng  ỗi  ẫu 
20 g. Mẫu sau khi nung được nghiền nhỏ và tán 
mịn bằng chày và cối đá. Cân 3 phần ở 3 mẫu 
xương cá đã nung với khối lượng giống nhau, 
trộn đều để phân tích các đặc điểm hóa lý của 
hydroxyapatite từ xương cá ngừ vằn. 

Xử lý theo phương pháp thủy phân kiềm: 
Mẫu bột xương (10 g) được nung trong dung 



Le Ho Khanh Hy et al. 

70 

dịch kiềm NaOH 2 M trong 1 giờ ở 250
o
C (tỉ lệ 

bột xương:dung dịch = 1:30). Hỗn hợp này sau 
đó được lọc bằng máy  ơ  bằng cách rửa liên 
tục với nước cho đến khi pH là trung tính. Sản 
phẩm hình thành được sấy khô trong lò ở 
100

o
C cho đến khối lượng không đổi và được 

phân tích các đặc điểm hóa lý. 

Xác định các đặc tính hóa lý      ế      
hydroxyapatite hình thành thông qua hai 
p ương pháp gia nhiệt và th y phân kiềm 

Các dao động nhóm chức khi phân tử hấp 
thu tia hồng ngoại được kiểm tra bằng quang 
phổ hấp thụ hồng ngoại (FTIR) (bằng máy 
Bruker Equinox 55 - Đức với độ phân giải  
16 cm

-1 
trong 32 lần quét sử dụng chất nền KBr). 

Pha và độ tinh thể của vật liệu được đánh giá 
bằng máy đ  nhiễu xạ tia X (D2 Phaser Bruker- 
Đức). Dữ liệu được thu thập trong khoảng 2θ từ 
5–40

o
. Phổ XRD của mẫu được so sánh với phổ 

tiêu chuẩn HAp (ICDD 00-009-0432) từ Trung 
tâm Quốc tế về Dữ liệu nhiễu xạ (International 
Centre for Diffraction Data). 

Phân tích FTIR và XRD được thực hiện tại 
Chi Cục kiểm định Hải quan 3, thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Hình dạng và kích thước của tinh thể canxi 
hydroxyapatite được quan sát và xác định bằng 
kính hiển vi điện tử quét SEM Hitachi S-4800 
Nhật Bản. Kích thước trung bình tinh thể được 
tính toán dựa vào phần mềm Image J 1.48V với 
thanh thước tỉ lệ trong hình chụp và giá trị này 
được biểu thị bằng giá trị trung bình ± SE (nm). 
Phân tích được thực hiện tại Trung tâm Nghiên 
cứu triển khai Khu Công nghệ cao, thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Các kim loại nặng (Pb, Hg, Cd, As) 
(mg/kg) và Ca, P (%) được phân tích bằng máy 
quang phổ phát xạ (Agilent LC-7700x-ICP-
MS- Hoa Kỳ). Phân tích này được thực hiện tại 
Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm thành 
phố Hồ Chí Minh. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Hình ảnh bột hydroxyapatite đƣợc điều chế

 

 

Hình 1. a) Phụ phẩm xương cá ngừ vằn Katsuwonus pelamis; b) bột nguyên liệu xương cá  
và các mẫu bột canxi sau khi xử lý bằng phương pháp thủy phân kiềm ở 250

o
C trong 1 giờ  

và phương pháp gia nhiệt ở 600
o
C trong 4 giờ 
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Hình 1 mô tả hình dạng ngoài của phụ 
phẩm xương cá ngừ vằn Katsuwonus pelamis 
ban đầu (đã được fillet, cắt bỏ đầu và hấp 
chín) (a); mẫu bột nguyên liệu và các mẫu 
bột canxi sau khi xử lý bằng phương pháp 
thủy phân kiềm ở 250

o
C trong 1 giờ và 

phương pháp gia nhiệt ở 600
o
C trong 4 giờ 

(b). Hình 1b cho thấy bột nguyên liệu trước 
khi nung khá mịn, màu hơi ngả vàng; trong 
khi đó bột canxi hydroxyapatite hình thành 
sau khi thủy phân kiềm có màu vàng sáng 
hơn, và khi được nung ở 600

o
C, bột canxi có 

màu trắng. Cả hai loại đều có kết cấu mịn, 
không mùi không vị. 

Các tính chất hóa lý của bột hydroxyapatite 
hình thành 
Phổ hồng ngoại FTIR 

Phổ hồng ngoại của các mẫu canxi điều chế 
bằng hai phương pháp khác nhau được thể hiện 
trong hình 2 và bảng 1. Các phổ hồng ngoại 
này đều có nét tương đồng, thể hiện ở các đỉnh 
hấp thụ của các nhóm chức khác nhau của HAp 
Ca10(PO4)6(OH)2 là PO3

4-
 và OH. Kết quả thu 

được này tương tự với các nghiên cứu trước 
đây trên xương cá hồi [33], trên xương cá kiếm 
(Xiphias gladius), cá ngừ (Thunnus thynnus) 
[41], trên xương cá chẽm (Lates calcarifer) 
[42, 43]. 

 

 

Hình 2. Phổ hồng ngoại của hydroxyapatite điều chế bằng phương pháp thủy phân kiềm (V1-250) 
và gia nhiệt (V4-600): màu đen: V4-600 là mẫu xử lý bằng phương pháp gia nhiệt ở 600

o
C trong 4 

giờ; màu đỏ: V1-250 là mẫu xử lý bằng phương pháp thủy phân kiềm ở 250
o
C trong 1 giờ 

 
Phân tích cụ thể đối với phổ hồng ngoại 

của mẫu xử lý bằng phương pháp thủy phân 
kiềm ở 250

o
C trong 1 giờ (phân tích tương tự 

với phổ hồng ngoại của mẫu nung ở 600
o
C 

trong 4 giờ bằng phương pháp gia nhiệt), phổ 
hiển thị các đỉnh hấp thụ đặc trưng ch  nhó  
PO3

4-
 bao gồm ba vùng chính: Vùng 1 bao 

gồ  da  động co giãn v3 và v1, vùng 2 là 
da  động uốn v2 và vùng 3 là da  động uốn 

v4. Cụ thể, vùng đầu tiên thể hiện các đỉnh 
1.092, 1.037 cm

-1
, đặc trưng ch  da  động co 

giãn v3 và đỉnh hấp thụ ở 961 cm
-1
, tương 

ứng với da  động co giãn v1. Vùng thứ hai 
được quan sát thấy đỉnh hấp thụ yếu ở 476 
cm

-1
 tương ứng với chế độ uốn v2. Vùng thứ 

ba của ion phosphate thể hiện da  động uốn 
v4 với các đỉnh được xác định rõ ở 635, 601 
và 566 cm

-1
. 
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Đối với nhóm chức OH, đỉnh hấp thụ tại 
hai  ước sóng 3.463 cm

-1
 và 3.571 cm

-1
 tương 

ứng với dao động co giãn. Sự hiện diện của vật 
chất dưới dạng hữu cơ (C-H) được phát hiện 
dưới dạng đỉnh có cường độ thấp ở  ước sóng 
2.928 cm

-1
. Tuy nhiên, đỉnh này chỉ xuất hiện ở 

mẫu canxi hình thành bằng phương pháp thủy 
phân kiềm ở 250

o
C trong 1 giờ, đối với mẫu 

nung ở 600
o
C trong 4 giờ (phổ IR V4-600), 

đỉnh này không xuất hiện chứng tỏ thời gian 
nung 4 giờ là khoảng thời gian đủ để các cơ 

còn sót lại trong xương cá phân hủy và biến 
mất. Ngoài các đỉnh hấp thụ chính của các 
nhóm chức hiện diện trong cấu trúc của 
hydroxyapatite, trong phổ của các mẫu còn 
xuất hiện các đỉnh của nhóm chức carbonate: 
Đỉnh từ 1.423 cm

-1
 đến 1.640 cm

-1
 và đỉnh ở 

878, 2001 cm
-1

. Trong thời gian thực hiện thí 
nghiệm, sự hấp thụ CO2 trong khí quyển là 
nguyên nhân dẫn đến sự hình thành ion 
carbonat trong các mẫu canxi [44]. 

 
Bảng 1. So sánh phổ hồng ngoại của hydroxyapatite điều chế bằng phương pháp  

thủy phân kiềm (V1-250) và gia nhiệt (V4-600) 

Hydroxyapatite 
V1-250 V4-600 

Số sóng (cm
-1

) 

PO3
4-

 

v3 

v1 

v4 

v2 

1092, 1037 

961 

635, 601, 566 

476 

1092, 1037 

964 

634, 604, 569 

473 

OH 3463, 3571 3453, 3562 

CO3
2-

 

1423 → 1640 

878 

2001 

1427 → 1640 

878 

2001 

C-H 2928 X 

 
Giản đồ nhiễu xạ tia X 

Hình 3, 4 thể hiện giản đồ nhiễu xạ tia X 
của hai mẫu canxi điều chế bằng hai phương 
pháp khác nhau, trong đó hình 3b, 4b trình 
bày kết quả từng phổ của các mẫu và so sánh 
với giản đồ chuẩn của hydroxyapatite tổng 
hợp HAp Ca10(PO4)6(OH)2 (International 
Centre for Diffraction Data ICDD 00-009-
0432). Theo đó, khi so sánh giản đồ của các 

mẫu với giản đồ chuẩn của HAp, các mẫu 
canxi này chỉ có một pha HAp với các đỉnh 
được xác định rõ ràng, hoàn toàn trùng khớp 
với giản đồ chuẩn và các nghiên cứu trước 
đây [41, 45]. Tuy nhiên, đề cập đến mức độ 
tinh thể của các mẫu HAp này, giản đồ XRD 
thể hiện các đỉnh rộng và không sắc nét, điều 
này cho thấy rằng các hạt nano được hình 
thành với kích thước nhỏ. 

 

 

(a) (b) 

 

Hình 3. a) Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu canxi hình thành bằng phương pháp thủy phân kiềm  
ở 250

o
C trong 1 giờ ; b) Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu so sánh với giản đồ chuẩn của HAp 

Ca10(PO4)6(OH)2 



Preparation of nanohydroxyapatite 

73 

 

(a) (b) 

 

Hình 4. a) Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu canxi hình thành bằng phương pháp gia nhiệt ở 600
o
C 

trong 4 giờ; b) Giản đồ nhiễu xạ tia X của mẫu so sánh với giản đồ chuẩn của HAp 
Ca10(PO4)6(OH)2 

 

Hình ảnh c a các mẫu HAp chụp bằng kính 

hiển vi điện tử quét 

Hình 5, 6 thể hiện hình ảnh kính hiển vi 
điện tử quét của hai mẫu HAp hình thành bằng 

hai phương pháp khác nhau ở các vị trí khác 
nhau và độ phóng đại khác nhau. Hình SEM 
của mẫu HAp hình thành bằng phương pháp 
thủy phân kiềm cho thấy các hạt tinh thể hình 
thành có nhiều hình dạng với cấu trúc hỗn độn, 
các tinh thể canxi kết dính lại với nhau (hình 

5). Kích thước trung bình của các tinh thể là 
22,72 ± 6,13 nm (dựa vào phần mềm ImageJ 
trên chiều dài tinh thể). Trong khi đó, mẫu khi 
xử lý bằng phương pháp gia nhiệt có kích 
thước trung bình lớn hơn, 40,20 ± 14,03 nm. 
Các hạt tinh thể HAp có hình dạng cầu oval 

khá giống nhau với sự phân bố kích thước 
tương đối đồng đều (hình 6). Cả hai phương 
pháp đều cho phép điều chế HAp ở kích thước 
nano. Tuy nhiên, tinh thể HAp hình thành từ 
phương pháp gia nhiệt có mức độ tinh thể lớn 
hơn so với từ phương pháp thủy phân kiềm, thể 

hiện qua các hình ảnh (hình 5, 6) và qua kích 
thước nêu như trên. Nguyên nhân là do các tinh 
thể không tập hợp lại và bảo toàn kích thước 
trong quá trình thủy phân kiềm [2, 33, 43], 
ngược lại chúng có xu hướng kết tụ lại trong 
quá trình nung nhiệt, thời gian nung càng lâu 

kích thước hạt càng lớn [46, 47] và sau đó đạt 
đến ngưỡng kích thước [48]. Khi đối chiếu với 
nghiên cứu trước đây của chúng tôi trên cùng 
đối tượng cá ngừ vằn, ở cùng nhiệt độ 600

o
C, 

khi gia nhiệt trong 8 giờ, kích thước trung bình 
tinh thể canxi là hơn 245 nm [49]. Ở nghiên 

cứu lần này, thời gian gia nhiệt ngắn hơn là 4 
giờ và nhiệt độ nung 600

o
C được xem là phù 

hợp đối với xương cá ngừ vằn, cho phép hình 
thành các tinh thể canxi ở kích thước nano 

tương đối nhỏ, trung bình chỉ 40,20 nm. Trong 
khi đó, khi nung bột xương trong dung dịch 
kiềm, nghiên cứu cũng cho thấy việc sử dụng 
dung dịch kiềm NaOH ở nồng độ 1 M trong 1 
giờ ở 250

o
C (thấp hơn nồng độ NaOH 2 M 

trong phương pháp của Venkatesan et al., 

(2015) [33]) tạo ra được môi trường thủy phân 
kiềm thích hợp để điều chế HAp ở kích thước 
nhỏ 22,72 nm, giảm thiểu được việc xử lý, lọc 
bỏ hóa chất tồn dư sau phản ứng để sản phẩm 
về pH trung tính. 

Hàm lượng các nguyên tố 

Kết quả hàm lượng các kim loại nặng As, 
Pb, Hg, Cd (mg/kg) và hàm lượng nguyên tố 
canxi và phospho (%) trong các mẫu HAp theo 
phương pháp đ  phổ phát xạ được thể hiện 
trong bảng 2. Theo đó, các mẫu có tỉ lệ mol 
Ca/P dao động từ 1,848–1,929 (được tính toán 
từ giá trị % các nguyên tố Ca và P) và giá trị 
mol này cao hơn tỉ lệ mol Ca/P của HAp và 
xương người (1,67). Kết quả này là do sự xuất 
hiện của các ion carbonat thay thế ion 
phosphatee trong cấu trúc HAp [50]. Thêm vào 
đó, mẫu được điều chế theo phương pháp thủy 
phân kiềm có tỉ lệ mol Ca/P cao hơn mẫu được 
nung theo phương pháp gia nhiệt do sự hấp thụ 
CO2 nhiều hơn trong quá trình xử lý mẫu trong 
môi trường kiềm. Tỉ lệ mol Ca/P của cả hai 
mẫu cho thấy sự hiện diện của hydroxyapatite 
loại B. Loại HAp này là một dạng của apatit 
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sinh học [51]. Sự thay thế các ion cacbonat cho 
phosphatee có tầm quan trọng đặc biệt vì 
xương, ngà răng và men răng chủ yếu bao gồm 
HAp loại B, trong đó carbonate chiếm 4–6% 
trọng lượng; hơn nữa HAp có carbonate có thể 
gắn kết dễ dàng với tế bào sống và có khả năng 
hòa tan cao hơn HAp có chỉ số Ca/P 1,67 [52, 

53]. Các nghiên cứu trước đây cũng đã cho 
thấy tỷ lệ Ca/P cao hơn trong HAp sinh học thu 
nhận từ xương cá kiếm (Xiphias gladius), 
xương cá ngừ (Thunnus thynnus) [41], vảy cá 
[30] và xương bò [54, 55]. Thêm vào đó, sự 
hiện diện ion carbonat của HAp loại B trong 
các mẫu đã được xác nhận bởi phổ FTIR. 

 

 

Hình 5. Hình ảnh chụp bằng kính hiển vi điện tử quét của mẫu HAp hình thành  
bằng phương pháp thủy phân kiềm ở 250

o
C trong 1 giờ ở các độ phóng đại  

khác nhau: a) 8,0 mm × 40, 0k; b) 8,0 mm × 80,0k;  
c) 8,0 mm × 100k; d) 8,0 mm × 120k 

 

Như  ô tả trong bảng 2, Hg  hông được 
phát hiện trong cả hai mẫu; As trong khoảng 
0,56–0,79  g/ g; hà  lượng P  và Cd tương 
ứng chỉ từ 0,53–1,57 mg/kg và 0,03– 
0,16  g/ g. Hà  lượng này hoàn toàn nằm 
trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt 
Nam QCVN 8-2/2011về giới hạn ô nhiễm 
hà  lượng kim loại nặng trong thực phẩm bổ 
sung và Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT về 

giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực 
phẩm chức năng. 

Kết quả về chỉ số mol Ca/P và giá trị an 
toàn trong giới hạn của các kim loại nặng như 
As, Pb, Hg, Cd cho thấy cả hai phương pháp 
gia nhiệt và xử lý kiề  đều ch  phép điều chế 
bột nano HAp sinh học và có thể được sử dụng 
trong thực phẩm bổ sung và thực phẩm chức 
năng. Tuy nhiên, cần phải nghiên cứu đánh giá 
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độc tính cấp trên chuột và độc tính  án trường 
diễn trên thỏ của sản phẩm này và các thử 

nghiệ  trên đang được tiến hành trước  hi đưa 
ra qui trình sản xuất ở quy mô công nghiệp.

 

 

Hình 6. Hình ảnh chụp bằng kính hiển vi điện tử quét của HAp hình thành ở 600
o
C trong 4 giờ  

ở các độ phóng đại khác nhau: a) 7,9 mm × 40,0k; b) 7,9 mm × 80,0k;  
c) 7,9 mm × 100k; d) 7,9 mm × 120k 

 
Bảng 2. Hàm lượng các kim loại nặng As, Pb, Hg, Cd (mg/kg), các nguyên tố canxi và phospho 
(%) trong các mẫu HAp và giới hạn hàm lượng kim loại nặng trong thực phẩm bổ sung và thực 

phẩm chức năng theo QCVN 8-2:2011/BYT và 46/2007/QĐ-BYT 

Hàm lượng các 

kim loại nặng 

và các nguyên 

tố Ca, P 

QCVN 8-2:2011/BYT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

giới hạn ô nhiễm kim loại nặng 

trong thực phẩm bổ sung 

Quyết định số 46/2007/QĐ-

BYT quy định giới hạn tối đa ô 

nhiễm sinh học và hóa học trong 

thực phẩm chức năng 

Mẫu 

V1-250 V4-600 

As (mg/kg) X 5 0,56 0,79 

Pb (mg/kg) 3 X 1,57 0,53 

Hg (mg/kg) 0,1 0,5 kph kph 

Cd (mg/kg) 1 0,3 0,16 0,03 

Ca (%)   35,6 38,4 

P (%)   14,3 16,1 

Tỉ lệ mol Ca/P   1,929 1,848 

Ghi chú: X: Không tìm thấy trong QCVN 8-2:2011/BYT và 46/2007/QĐ-BYT; kph: Không phát hiện; 

Ngưỡng phát hiện của phương pháp cho Hg là 0,01 mg/kg. 
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KẾT LUẬN 
Trong nghiên cứu này, nano HAp được 

điều chế thành công thông qua hai phương 
pháp thủy phân kiềm và gia nhiệt từ xương cá 
ngừ vằn Katsuwonus pelamis. Khi bột xương 
được nung và xử lý trong dung dịch NaOH 1 M 
ở 250

o
C trong 1 giờ, phương pháp thủy phân 

kiềm này cho phép điều chế bột nano HAp với 
kích thước nhỏ trung bình là 22,72 nm. Trong 
khi đó, sản phẩm canxi hình thành từ phương 
pháp gia nhiệt ở 600

o
C trong 4 giờ có kích 

thước trung bình 40,20 nm, lớn hơn mẫu thủy 
phân kiềm. Mẫu canxi hình thành từ phương 
pháp thủy phân kiềm có tỉ lệ mol Ca/P 1,929, 
lớn hơn so với mẫu gia nhiệt (1,848). Các tỉ lệ 
mol Ca/P này chứng tỏ các sản phẩm bột nano 
HAp là hydroxyapatite dạng B sinh học. Thêm 
vào đó, hàm lượng kim loại nặng của bột canxi 
hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép của các 
quy chuẩn Việt Nam về thực phẩm bổ sung và 
thực phẩm chức năng. 

Lời cảm ơn: Chúng tôi xin cảm ơn phòng Kỹ 
thuật nuôi Bảo tàng, Viện Hải dương học đã 
giúp đỡ trong quá trình tiền xử lý phế phẩm 
xương cá ngừ vằn. Bài báo sử dụng số liệu 
của đề tài mã số ĐT-2019-40699-ĐL1 do Sở 
Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa cung cấp 
kinh phí. 
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