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Tóm tắt 

Dược mỹ phẩm (cosmeceutical) đại diện cho một trong những phân khúc phát 

triển nhanh nhất của các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Những tiến bộ trong lĩnh vực sinh 

học da và dược lý học đã tạo điều kiện cho sự phát triển của các hợp chất hoạt tính mới. 

Sự gia tăng số lượng các thành phần hoạt tính được cung cấp tại chỗ qua da dẫn đến 

làm tăng tầm quan trọng của việc hiểu rõ cơ chế vận chuyển của các thành phần hoạt 

tính đó. Việc vận chuyển hoạt chất lý tưởng nhằm mục đích đạt được khả năng vận 

chuyển cao, ổn định về công thức và giảm thiểu tác dụng phụ. Có hai con đường vận 

chuyển các dược mỹ phẩm: con đường xuyên qua biểu bì và con đường xuyên qua phần 

phụ. Hệ thống vận chuyển có thể được chia thành hệ thống chủ động và hệ thống thụ 

động. Các hệ thống chủ động sử dụng các phương pháp vật lý tăng cường như sóng âm, 

điện di, vi kim, vi mài da, và các phương pháp bằng laser bóc tách, không bóc tách và 

phân đoạn. Hệ thống thụ động sử dụng các phương pháp vận chuyển hóa học bao gồm 

hoá chất tăng cường xâm nhập, nhũ tương, hệ thống dựa trên túi nước lipid và hệ thống 

mang dạng hạt lipid. Ở đây chúng tôi xem xét các cơ chế vận chuyển các thành phần 

hoạt tính qua da và các hệ thống mà chúng được vận chuyển qua lớp biểu bì. 

Lớp sừng (stratum corneum, SC) là một rào cản mạnh mẽ trong vận chuyển thuốc. 

Điều này đặc biệt có vấn đề đối với các phân tử tương đối lớn có khối lượng phân tử lớn 

hơn 500 Da [1]. Vượt qua hàng rào bảo vệ da một cách an toàn và hiệu quả là mục tiêu 

của hệ thống vận chuyển qua da [2]. Việc vận chuyển thuốc tại chỗ phụ thuộc nhiều vào 

khả năng của các thành phần hoạt tính để thấm qua da với số lượng đủ để đạt được hiệu 

quả điều trị mong muốn. Việc vận chuyển thuốc và thành phần hoạt tính qua da đã trở 

nên phổ biến chưa từng có trong thập kỷ qua do nhu cầu vận chuyển có mục tiêu và tại 

chỗ với các tác dụng phụ tối thiểu [3].  
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Các con đường thâm nhập da 

 

Các con đường vận chuyển thuốc qua da bao gồm con đường xuyên biểu bì (gian 

bào và nội bào) và xuyên phần phụ (nang lông, ống mồ hôi và tuyến bã) [4] (Hình 1).  

 

 

Hình 1. Sự di chuyển xuyên tế bào hoặc nội bào đòi hỏi việc sử dụng lỗ có nước (aqueous pore) thông 

qua sự suy thoái của các corneodesmosomes. Vận chuyển qua phần phụ bao gồm sự di chuyển qua các 

cấu trúc nang và tuyến. Sự di chuyển giữa các tế bào liên quan đến các lớp màng lipid của các khoảng 

gian bào, nơi hầu hết các chất hòa tan thấm qua các con đường lipid gian bào. a Biểu bì (SC). b Lớp 

bì. c Lớp dưới da. 

 

Con đường xuyên biểu bì (Transepidermal Pathway) 

Con đường xuyên biểu bì bao gồm con đường gian bào và con đường nội bào. 

Con đường gian bào liên quan đến sự khuếch tán chất tan qua các miền lipid gian bào 

(Hình 1) [4]. Nhiều nghiên cứu báo cáo rằng lipid gian bào, chứ không phải protein của 

tế bào sừng hoá, là hàng rào thẩm thấu chính của biểu bì. Con đường nội bào (xuyên tế 

bào) liên quan đến sự thẩm thấu qua các tế bào sừng hoá, sau đó là các lipid gian bào 

[5]. Sự thẩm thấu qua các tế bào sừng hoá dẫn đến việc tạo ra một lỗ nước thông qua sự 

suy thoái của các corneodesmosomes. Do đó, tuyến đường này được cho là ưu tiên vận 

chuyển các hợp chất ưa nước hơn. Sự bít tắc, sóng siêu âm và điện di có thể làm tăng 

dạng thấm này [6]. 

 

Con đường xuyên phần phụ (Transappendageal Pathway) 

  Trong con đường xuyên phần phụ, sự xâm nhập của các hoạt chất xảy ra thông 

qua việc mở các nang lông và các tuyến mồ hôi [7]. Các nang lông đóng một vai trò quan 

trọng trong con đường này do độ sâu của nang kéo sâu vào lớp bì [8]. Số đơn vị nang, 

Bs. 
Trư
ơn

g T
ấn

 M
inh

 V
ũ



Cosmeceuticals 

Dịch: Bs. Trương Tấn Minh Vũ 

đường kính và thể tích nang là những cân nhắc quan trọng trong việc xác định mức độ 

vận chuyển qua con đường này. 

 

Hệ thống vận chuyển 

Cách tiếp cận chính đầu tiên để vượt qua hàng rào bảo vệ da là sử dụng các hệ 

thống vận chuyển hóa học như chất tăng cường thâm nhập hóa học (chemical penetration 

enhancers, CPE), nhũ tương, hệ thống dựa trên bóng nước gốc lipid và hệ thống mang 

dạng hạt lipid. Cách tiếp cận thứ hai là sử dụng các phương pháp vật lý tăng cường, 

trong đó động lực bên ngoài được sử dụng để thẩm thấu các thành phần hoạt tính. Các 

phương pháp này bao gồm siêu âm, electroporation, điện từ, vi kim, bóc tách bằng nhiệt, 

vi mài da, và iontophoresis [2, 4, 8–11]. Hơn nữa, laser bóc tách, không bóc tách và laser 

phân đoạn đã cho thấy hiệu quả như một phương tiện để tăng sự thẩm thấu qua da của 

các dược mỹ phẩm [4]. Cả hai cách tiếp cận nói trên, hóa học và vật lý, đều cho thấy sự 

vận chuyển thành công đối với nhiều loại dược mỹ phẩm. Bài viết này sẽ tập trung vào 

các hệ thống vận chuyển hóa học.  

 

Hệ thống vận chuyển hóa học 

 

Chất tăng cường thâm nhập hóa học (Chemical Penetration Enhancers) 

Da cung cấp một con đường dễ dàng tiếp cận để vận chuyển thuốc mà không cần 

qua bước chuyển hóa đầu tiên. Để đạt được vận chuyển thuốc qua da, thường phải khắc 

phục tính thấm thấp của SC. Một chiến lược phổ biến là sử dụng các chất tăng cường 

xâm nhập có tác dụng làm tăng sự di chuyển của thuốc qua SC và làm giảm tính kháng 

của hàng rào.    

CPE hoạt động theo nhiều cơ chế đã được công nhận; hòa tan lipid chất nền gian 

bào, phá vỡ thành phần protein của các vùng keratin nội bào, và tăng sự phân chia thuốc 

vào mô bằng cách hoạt động như một dung môi cho chất thấm trong màng tế bào [12]. 

Do đó, CPE có thể gây kích ứng da và gây lo ngại về an toàn liên quan đến sức khỏe của 

hàng rào bảo vệ da. Nhiều loại hợp chất khác nhau đã được đề xuất như là CPE, bao 

gồm axit béo (ví dụ, axit dodecanoic, axit stearic, axit oleic), chất hoạt động bề mặt (ví 

dụ, natri dodecyl sulfat), azone (ví dụ, laurocapram), osmolytes (ví dụ, urê và glycols, 

bao gồm propylene glycol), và monoterpenes (ví dụ: thymol, carvacrol và geraniol) [13, 

14]. Các lớp hợp chất này khác nhau về các tính chất hóa học và vật lý, và do đó dự kiến 

sẽ ảnh hưởng đến các đặc tính phân tử SC theo những cách khác nhau. Các axit béo, 

chất hoạt động bề mặt và monoterpen chủ yếu ảnh hưởng đến lipid SC trong khi chất 

thẩm thấu ảnh hưởng đến cả thành phần lipid và protein SC [15]. Phản ứng kích ứng của 

CPE tương quan với khả năng làm biến tính protein SC của chúng [15]. Hơn nữa, hiệu 

ứng phân tử của các hợp chất được thêm vào trên SC phụ thuộc vào quá trình hydrat hóa 

SC. Việc bổ sung nước dẫn đến tăng tính di động của phân tử của cả thành phần protein 

và lipid của SC. Tăng ngậm nước được cho là sẽ dẫn đến tính thấm cao hơn đối với cả 

hợp chất phân cực và không phân cực [16]. Phần chính của cả lipid và các thành phần 

keratin đều ở thể rắn. Trong điều kiện ngậm nước, các phần nhỏ của thành phần lipid và 

protein SC trở nên lỏng. Hơn nữa, tính hoá lỏng trong các thành phần này cũng có thể 
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bị thay đổi bằng cách bổ sung các hợp chất như urê hoặc glycerol là thành phần của yếu 

tố giữ ẩm tự nhiên. 

Các peptide thâm nhập tế bào (Cell-penetrating peptides, CPP), còn được gọi là 

vùng dẫn truyền protein, đã thu hút được nhiều sự chú ý trong những năm gần đây và 

nổi lên như một chiến lược không xâm lấn đơn giản và hiệu quả để đưa phân tử kích 

thước lớn vào da [17]. Mặc dù CPP đã chứng tỏ tiềm năng của chúng trong việc tăng khả 

năng vận chuyển vào da, chúng vẫn đang phát triển như một loại chất tăng cường thẩm 

thấu qua da mới. CPP là những peptide tương đối ngắn (chiều dài lên đến 30 axit amin), 

tan trong nước, tích điện dương và/hoặc lưỡng tính có khả năng mang các phân tử lớn 

qua màng tế bào [17]. CPP ngày càng được sử dụng để làm trung gian vận chuyển các 

phân tử như phân tử nhỏ, nucleotide RNA can thiệp nhỏ, các hạt nano chứa thuốc, 

protein và peptide mà không sử dụng bất kỳ thụ thể nào và không gây ra bất kỳ tổn 

thương đáng kể nào cho màng tế bào [18]. Các peptit này có khả năng nội hóa tĩnh điện 

hoặc hoạt tính sinh học liên kết cộng hóa trị vật chất vận chuyển với hiệu suất cao và 

độc tính tối thiểu [19]. 

 

Nhũ tương 

  Nhũ tương là hỗn hợp của các chất lỏng thường không hòa trộn (nước và dầu): 

dầu trong nước (oil-in-water, O/W), trong đó các giọt dầu được phân tán trong nước, 

hoặc nước trong dầu (water-in-oil, W/O), trong đó các giọt nước được phân tán trong 

dầu [20]. Loại trước được sử dụng phổ biến hơn trong các công thức bôi ngoài da. Nhũ 

tương có màu trắng sữa với độ phân tán thô và kích thước giọt trong khoảng micromet. 

Chúng ổn định về mặt nhiệt động học nhưng không ổn định về mặt động học và do đó 

cuối cùng sẽ phân tách pha. Vi nhũ tương và nhũ tương nano là công thức của nước và 

dầu, tương tự như nhũ tương, nhưng có thêm chất hoạt động bề mặt. 

Vi nhũ tương là những chất phân tán có kích thước giọt từ 10 đến 100 nm [21]. 

Chúng trong suốt hoặc mờ và ổn định về mặt nhiệt động lực học. Ưu điểm của vi nhũ 

tương bao gồm: dễ bào chế và chi phí thấp, khả năng kết hợp đồng thời cả thuốc ưa nước 

và thuốc ưa mỡ, tăng khả năng tải thuốc và tăng khả năng thâm nhập. Sự hấp thụ được 

cải thiện bằng cách sử dụng các chất tăng cường thẩm thấu trong pha dầu của vi nhũ 

tương, như axit oleic, hoặc bằng cách sử dụng các chất hoạt động bề mặt. Biểu hiện sạch 

và dễ sử dụng của chúng làm tăng khả năng được ưa chuộng và sử dụng trong nhiều loại 

mỹ phẩm, gồm kem dưỡng ẩm, chế phẩm chống nắng, sản phẩm nhuộm da, sản phẩm 

chống lão hóa, chất chống mồ hôi, chất khử mùi, chăm sóc tóc và sản phẩm tạo màu, và 

nước hoa. Mối quan tâm chung liên quan đến việc sử dụng vi nhũ tương để vận chuyển 

tại chỗ là các tác dụng phụ tiềm ẩn của chúng, chủ yếu là khả năng kích ứng da và tác 

dụng gây mụn. Những tác dụng phụ này thường liên quan đến thời gian tiếp xúc và thành 

phần và nồng độ của các thành phần, đặc biệt là các chất hoạt động bề mặt và các thành 

phần của pha dầu.  

Nhũ tương nano là nhũ tương với các giọt nhỏ hơn 100 nm, có thể so sánh với 

kích thước của vi nhũ tương [22]. Nhũ tương nano có ưu điểm là được tạo thành với 

lượng nhỏ chất hoạt động bề mặt hơn, và do đó khả năng gây kích ứng da thấp hơn [23]. 

Việc chuẩn bị các nhũ tương nano ổn định thường đòi hỏi các phương pháp đầu vào tốn 

kém, năng lượng cao. Nhũ tương nano có tính ổn định về mặt động học, không phải về 
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mặt nhiệt động lực học [24]. Tính không ổn định của chúng dẫn đến việc sử dụng thuận 

lợi hơn các hệ thống vận chuyển có kích thước nano khác như nanosomes hoặc các hạt 

nano lipid rắn (SLN), sẽ được thảo luận ở phần sau. Nhũ tương nano được sử dụng để 

vận chuyển qua da nhiều thành phần, bao gồm gamma tocopherol, caffeine và DNA 

plasmid [25–27]. 

 

Hệ thống túi nước lipid  

Trong vài năm qua, các hệ thống dựa trên túi nước ngày càng được sử dụng như 

một phương tiện hấp dẫn để vận chuyển các tác nhân điều trị khác nhau qua da. Một hệ 

thống dựa trên túi nước bao gồm một cấu trúc phiến đồng tâm với một lõi nước được 

bao quanh bởi một lớp kép phospholipid [28]. Các hệ thống này cung cấp nhiều cơ hội 

cho việc thu hút các loại thuốc ưa nước, ưa mỡ và lưỡng tính. Cơ chế vận chuyển thuốc 

liên quan đến việc cải thiện khả năng hòa tan của thuốc, phân chia thuốc vào da và lỏng 

hóa lipid SC [29]. Các hệ thống dựa trên túi nước bao gồm ba chất mang chính: liposome, 

transfersomes (liposome siêu biến dạng), và ethosome [30] (Bảng 1). 

 

Bảng 1. Hệ thống vận chuyển dựa trên túi nước lipid 

Hệ thống 

túi nước 

Thành phần Ưu điểm Nhược điểm 

Liposome - Túi nước được hình 

thành bởi lipid phân hủy 

sinh học (phospholipid và 

cholesterol) bao quanh 

một lõi nước 

- Lipid tương thích sinh học 

và có thể phân hủy sinh học 

- Thích hợp cho cả tải thuốc 

ưa nước và kỵ nước 

- Chi phí của lipid cao 

- Đặc tính hóa học kém (phân hủy 

oxy hóa) và tính ổn định vật lý (kết 

tụ và dung hợp) 

- Khả năng thẩm thấu kém vào lớp 

biểu bì và lớp bì tế bào sống  

- Các đặc điểm lý hóa kém (kích 

thước hạt cao hơn, độ cứng cao hơn 

và hiệu quả đóng gói thấp) 

Liposome 

siêu biến 

dạng 

- Tương tự như cấu trúc 

dạng túi nước của 

liposome thông thường 

nhưng về mặt chức năng, 

chúng biến dạng phù hợp 

với sự hiện diện của chất 

kích hoạt cạnh bên 

- Lipid tương thích sinh học 

và có thể phân hủy sinh học 

- Độ đàn hồi cao hơn và kích 

thước túi nhỏ hơn khi so 

sánh với liposome thông 

thường 

- Tính thấm nước và độ đàn 

hồi cao của màng làm giảm 

tính chất kết tụ và dung hợp 
dưới ứng suất thẩm thấu 

- Khả năng thẩm thấu qua da 

cao hơn so với liposome 

- Chi phí của lipid cao 

- Việc tải thuốc kỵ nước có thể ảnh 

hưởng đến tính đàn hồi của túi nước 

- Độ thẩm thấu qua da hạn chế trong 

các điều kiện bí tắc  

Ethosomes - Tương tự như liposome 

thông thường ở cấu trúc 

dạng túi nước nhưng về 

mặt chức năng chúng bị 

biến dạng phù hợp do sự 

hiện diện của etanol 

- Lipid tương thích sinh học 

và có thể phân hủy sinh học 

- Thích hợp cho cả tải thuốc 

ưa nước và kỵ nước 

- Độ đàn hồi cao hơn, kích 

thước túi nhỏ hơn và hiệu 

quả bám chặt hơn so với 

liposome thông thường 

- Chi phí của lipid cao 

- Thiếu dữ liệu lâu dài về cấu trúc và 

độ ổn định hóa học trong quá trình 

lưu trữ 

- Thách thức trong việc tối ưu hóa 

các đặc tính hóa lý của lipid và 

ethanol mà không ảnh hưởng đến 

tính ổn định của ethosome 

- Khả năng gây kích ứng da và độc 

tính do hàm lượng etanol cao 
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Liposome 

Thế hệ đầu tiên của hệ thống dựa trên túi nước là liposome, được Mezei và 

Gulasekharam [31] mô tả lần đầu tiên vào năm 1980. Một liposome được hình thành bởi 

một lớp kép lipid bao quanh dung dịch nước (Hình 2) và có thể có kích thước từ 200 đến 

800 nm [29, 32]. Việc vận chuyển thuốc sử dụng những chất mang này chủ yếu bị hạn 

chế bởi độ cứng và kích thước của chúng, có thể cản trở sự xâm nhập vào SC. Các 

liposome có kích thước hơn 600 nm không xâm nhập sâu và vẫn nằm trong SC. Lợi thế 

của chúng nằm ở nhiều loại thuốc có thể được kết hợp cũng như khả năng tương thích 

sinh học của chúng với các phospholipid tự nhiên. Ví dụ về các loại thuốc được vận 

chuyển qua da bằng cách sử dụng liposome là curcumin và axit retinoic [33–35]. Hơn 

nữa, liposome đã được sử dụng để vận chuyển siRNA qua da và tác động đến sự biểu 

hiện của protein ở các tế bào sừng lớp đáy [36]. 

 

 

Hình 2. Cấu trúc của liposome 

 

Transfersomes  

Nhu cầu về chất mang nhỏ hơn, đàn hồi hơn đã dẫn đến sự phát triển của thế hệ 

thứ hai của chất mang dựa trên túi nước lipid, transferosomes, còn được gọi là liposome 

siêu biến dạng [37]. Năm 1992, Cevc và Blume [38] đã giới thiệu các transferosomes, 

giống như liposome về hình thái nhưng ưa lipid hơn, nhỏ hơn 300 nm và đàn hồi hơn 

liposome ít nhất một bậc. Hơn nữa, khi so sánh với liposome, transferosomes chứa một 

hoặc nhiều các chất hoạt hóa cạnh bên (edge-activator), chất hoạt động bề mặt là chất 

hoạt hóa cạnh bên được sử dụng phổ biến nhất. Các chất hoạt hóa cạnh bên thường được 

sử dụng để tạo liposome siêu định dạng gồm natri cholate, natri deoxycholate, Span 60, 

Span 65, Span 80, Tween 20, Tween 60, Tween 80, và dipotassium glycyrrhizinate [37]. 

Có 2 cơ chế chính được đề xuất của việc vận chuyển qua da thông qua các liposome siêu 

biến dạng [37, 39]. Cơ chế đầu tiên được đề xuất rằng bản chất có thể biến dạng của các 

túi nguyên vẹn góp phần vào việc xâm nhập của chúng vào SC. Cơ chế thứ hai đề xuất 

rằng các túi hoạt động như chất tăng cường thâm nhập, theo đó các túi thay đổi lipid 

gian bào của SC. Bởi vì sự vận chuyển của chúng qua da được thúc đẩy bởi một gradient 

hydrat hóa, làm bít tắc có thể làm giảm hoạt động của các túi nước có thể biến dạng bằng 

cách loại bỏ lực gradient. Một nhược điểm của các túi này là khó khăn trong việc tải 
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thuốc kỵ nước vào các túi mà không ảnh hưởng đến tính chất biến dạng và đàn hồi của 

chúng [39]. 

 

Ethosomes 

Godin và Touitou [40] đã phát triển thế hệ liposome thứ ba, được gọi là ethosomes. 

Một ethosome bao gồm một lõi nước, lớp kép phospholipid và ethanol (20–45%). Việc 

kết hợp nồng độ etanol cao, giúp phân biệt ethosome với các chất mang túi nước khác, 

tạo ra điện tích âm cho liposome làm cho kích thước túi nước giảm xuống phạm vi 

nanomet, do đó tăng cường khả năng thẩm thấu qua da của chúng. Chúng cũng có độ 

đàn hồi cao hơn, thường cao hơn 10–30 lần so với liposome thông thường [40, 41]. Không 

giống như transferosomes, ethosomes có thể cải thiện việc vận chuyển thuốc qua da cả 

trong điều kiện bít tắc và không bít tắc. Việc bổ sung ethanol trong ethosome có thể góp 

phần vào đặc tính vận chuyển vượt trội của chúng, có thể dẫn đến sự hấp thu toàn thân 

của các thuốc được bao bọc trong ethosome [41]. Khả năng của ethosomes đối với kích 

ứng và hấp thu toàn thân bên cạnh về tính an toàn lâu dài của chúng cần được nghiên 

cứu thêm. Hệ thống vận chuyển ethosome tăng cường đáng kể sự thẩm thấu qua da của 

minoxidil và đã được sử dụng để vận chuyển axit hyaluronic [42–44]. 

 

Các túi nước lipid mới nổi khác 

Niosomes là những túi không tích điện gồm một lớp hoặc nhiều lớp, trong đó 

thành phần hoạt tính được bao bọc. Chúng đã cải thiện tính ổn định và tính sẵn sàng của 

các thành phần hoạt tính cũng như khả năng thâm nhập vào da so với liposome. Ví dụ 

về các loại thuốc được vận chuyển bằng niosomes là minoxidil và axit ellagic [44]. Tác 

dụng hiệp đồng của hai chất chống oxy hóa, α-tocopherol và curcumin, đã được chứng 

minh bằng cách sử dụng hệ thống vận chuyển niosome [45]. 

Ultrasome là liposome bao bọc một enzym UV-endonuclease [46]. Chúng giúp 

sửa chữa các tổn thương DNA do tia cực tím gây ra và ức chế sự biểu hiện của các 

cytokine gây viêm. Tương tự, photoomes giúp sửa chữa tổn thương DNA bằng cách bao 

bọc một enzyme kích hoạt bởi ánh sáng (photolyase) trong cấu trúc liposomal và do đó 

được đưa vào một số sản phẩm kem chống nắng nhất định. 

 

Hệ thống mang dạng hạt lipid 

Các hệ thống mang dạng hạt lipid đã thu hút các nhà nghiên cứu và trở nên phổ 

biến hơn các hệ thống vận chuyển khác trong những năm gần đây vì sự sẵn có của các 

thành phần lipid không độc hại và tương thích sinh học [47]. Các hệ thống mang dạng 

hạt lipid thường bao gồm các vi nang, vi bọt và các hạt lipid nano, như SLN và chất 

mang lipid có cấu trúc nano (NLC) [47].  

 

Vi nang (Micro-Capsules) 

Việc sử dụng vi nang trong các sản phẩm dược phẩm mỹ đã được quan tâm nhiều 

hơn trong những năm gần đây do nhu cầu kết hợp các thành phần hoạt tính khác nhau 
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trong một sản phẩm [48]. Micro-capsulation được sử dụng để tránh sự tương kỵ của các 

hoạt chất, giảm mùi thành phần và bảo vệ các hoạt chất dễ bị oxy hóa bởi độ ẩm không 

khí. Vi nang được sử dụng trong việc vận chuyển có kiểm soát nhiều thành phần hoạt 

tính, bao gồm chất lọc ánh sáng mặt trời (octyl salicylat), chất chống oxy hóa 

(tocopherol), dầu (dầu khoáng), chất thơm, sản phẩm làm sạch (isopropyl palmitate), 

vitamin (vitamin A và D), và retinoids tại chỗ [46, 48]. 

 

Vi bọt (Micro-Sponges) 

Vi bọt sử dụng công nghệ vi bọc trong đó lớp vỏ bao quanh thành phần hoạt tính 

có cấu trúc xốp hơn là cấu trúc vỏ liên tục như trong vi nang [49]. Lớp vỏ xốp giúp giải 

phóng (các) thành phần hoạt tính liên tục trong thời gian dài hơn. Các khối cầu có thể 

được lập trình để giải phóng (các) thành phần hoạt tính với việc sử dụng các tác nhân 

kích hoạt khác nhau như áp lực tác động hoặc đưa nước vào [49]. Hệ thống bao bọc có 

thể kiểm soát việc giải phóng các hoạt chất lên lớp biểu bì, do đó làm giảm kích ứng 

trong khi vẫn duy trì hiệu quả. Một ví dụ về việc tăng hiệu quả và giảm kích ứng khi sử 

dụng vi bọt được quan sát thấy với benzoyl peroxide được bọc trong hệ thống vi bọt [50]. 

Các vi bọt làm giảm các đặc tính khó chịu của thành phần chính, như được quan sát thấy 

với kẽm pyrithione và selen sulfide [51]. 

 

Hạt lipid nano (Lipid Nanoparticles) 

Hạt nano lipid là những hạt keo có kích thước từ 10 đến 1.000 nm. Hiện nay, có 

hai thế hệ hạt lipid nano: SLNs và NLCs. SLNs có thể được coi là thế hệ đầu tiên của 

các hạt lipid nano, trong khi NLCs được coi là thế hệ thứ hai, khắc phục những thiếu sót 

của SLNs [47, 52, 53] (Bảng 2). 

 

Bảng 2. So sánh giữa SLNs và NLCs 

 SLNs NLCs 

Thành phần Chỉ gồm lipid rắn. Hàm lượng lipid 

dao động từ 1 đến 30%, chất nền 

lipid của lõi được xếp thứ tự cao 

Được tạo thành từ sự pha trộn của 

chất béo lỏng và chất béo rắn theo 

tỷ lệ 7: 3 đến 9: 1, chất nền lipid 

của lõi được sắp xếp ít hơn 

Khả năng bao bọc thuốc Hiệu quả bao bọc thuốc thấp hơn Hiệu quả bao bọc thuốc cao hơn 

Tính gây bít tắc Nhiều hơn Ít tắc hơn 

Thẩm thấu qua da Hiệu quả tăng cường thẩm thấu qua 

da thấp hơn 

Hiệu quả tăng cường thẩm thấu 

qua da cao hơn 

Cấu trúc 
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Hạt lipid nano rắn (Solid Lipid Nanoparticles) 

SLNs là hệ thống vận chuyển thuốc dạng keo bao gồm lipid sinh lý và phân hủy 

sinh học. Về mặt cấu trúc, chúng có dạng hình cầu với hàm lượng lipid từ 1 đến 30% 

[54]. SLN đã trở nên phổ biến và vượt trội hơn so với các hệ thống vận chuyển khác do 

sự giải phóng hoạt chất được kiểm soát của chúng, hiệu quả bao bọc thuốc cao hơn đối 

với các loại thuốc ưa mỡ, tăng cường độ ổn định của thuốc, cũng như bảo vệ các chất 

không bền khỏi sự phân hủy hóa học, phân hủy ánh sáng, thủy phân và oxy hóa [55]. 

Hơn nữa, kích thước nano của chúng đảm bảo tăng cường khả năng tiếp xúc và thâm 

nhập vào lớp biểu bì. SLN có khả năng chống tia cực tím và các đặc tính ngăn chặn sự 

mất nước qua biểu bì. Tất cả những đặc tính độc đáo này làm cho SLNs hấp dẫn để vận 

chuyển các thành phần dược phẩm mỹ cho da. Ví dụ về các hoạt chất được vận chuyển 

qua SLNs gồm hydroquinone, adapalene và curcuminoids [56–59]. 

 

Chất mang lipid có cấu trúc nano (Nanostructured Lipid Carriers)  

NLCs là các hạt lipid nano thế hệ thứ hai [60]. Chúng là các dạng SLN đã biến đổi 

trong đó pha lipid bao gồm cả lipid lỏng và lipid rắn. NLC được phát triển để vượt qua 

một số thách thức với SLN, như kết tụ, rò rỉ thuốc, nguy cơ tạo gel, hàm lượng nước cao 

và tải thuốc kém. Việc bổ sung lipid lỏng vào cấu trúc của NLC khiến chúng có khả 

năng bọc thuốc cao hơn, khả năng thấm qua da cao hơn và khả năng gây bít tắc thấp hơn 

khi so sánh với SLN [61]. Cơ chế thẩm thấu qua da của NLC tương tự như SLN. Vì 

NLCs có khả năng tải thuốc cao hơn, nên có thể đạt được gradient nồng độ cao hơn so 

với SLN. Việc sử dụng NLCs trong kem chống nắng vật lý đã được chứng minh là có 

đặc tính bảo vệ tia cực tím tổng hợp. Tất cả các thuộc tính này làm cho các chất mang 

dạng NLC tuyệt vời để vận chuyển thuốc tại chỗ nhằm cải thiện quá trình hydrat hóa da, 

giải phóng thuốc được kiểm soát, khả năng thẩm thấu thuốc và độ ổn định của thuốc 

[62]. NLCs đã được sử dụng thành công trong việc vận chuyển tại chỗ các chất chống 

oxy hóa ánh sáng như axit alpha-lipoic và retinoids tại chỗ [62–65]. 
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