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1. TỔNG QUAN VỀ SAPONIN

202
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1. Cấu trúc hóa học

Cấu trúc điển hình của hợp chất saponin
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Là hợp chất tẩy rửa thân thiện

với môi trường, ít độc hại, dễ

dàng phân hủy sinh học.

Đặc tính tạo bọt giống như

xà phòng khi lắc trong dung

dịch nước.

Là hợp chất tiềm năng thay thế

cho các chất HĐBM tổng hợp

có mặt trong các sản phẩm tẩy

rửa trên thị trường.

Là một chất HĐBM không

ion có nguồn gốc từ tự nhiên.



1. Tổng quan Saponin: Bồ kết
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Chất béo

Quả là bộ 
phận có hàm 

lượng saponin 
nhiều nhất 
(hơn 10%)

Đường, 
vitamin A, K

Triglycerol
Tinh bột
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1. Tổng quan Saponin: Bồ hòn



2. ỨNG DỤNG CỦA SAPONIN TRONG CÁC SẢN 
PHẨM DƯỢC- MỸ PHẨM
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3. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ TRÍCH LY SAPONIN THÔ
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Sơ đồ quy trình chiết saponin từ bồ kết
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Hàm lượng saponin thấp

Các khả năng làm sạch, 

kháng khuẩn, vi sinh kém

Khả năng tạo bọt kém

Màu sắc xấu

Thời gian bảo quản ngắn

4. VẤN ĐỀ CỦA SAPONIN ĐANG GẶP PHẢI TRONG CÁC SẢN PHẨM 
DƯỢC – MỸ PHẨM
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B.HOẠT TÍNH KHÁNG VIÊM, KHÁNG NẤM, 

KHÁNG KHUẨN CỦA SAPONIN



Hoạt tính sinh học

 Hoạt tính kháng nấm

Saponin là một hợp chất có hoạt tính

chống nấm vô cùng tiềm năng, một

loạt nghiên cứu về khả năng chống lại

rất nhiều loại nấm của saponin đã

được đề cập bởi Lacaille và Wagner 

trong tạp chí Phytomedicine vào năm

1996 .

 Hoạt tính kháng khuẩn

Trong thí nghiệm in vivo trên gà, saponin 

cũng thể hiện khả năng kháng vi sinh vật 

mạnh mẽ đối với 6 chủng vi sinh vật bị cho 

phơi nhiễm. Nhóm gà sau đó được cho 

uống saponin với liều 1 mg/ngày liên tục 

trong vòng 2 tuần, khi kiểm tra mẫu phân 

và máu nhận thấy sự xuất hiện của cả 6 

chúng VSV giảm đi rõ rệt so với nhóm gà 

không được cho uống saponin.

 Hoạt tính kháng viêm

Sự viêm được biết đến là nguyên nhân gây ra tình trạng viêm da và

tóc dẫn đến các bệnh về da, hình thành tàn nhang, nếp nhăn hay rụng

tóc. Những vấn đề trên có thể được điều trị hoặc hạn chế nhờ sử dụng

các sản phẩm chứa các hợp chất tự nhiên có hoạt tính chống viêm và

saponin là hợp chất cho thấy khả năng kháng viêm nổi trội.

03 

01 

02 

10







https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942206006492



C. TỔNG QUAN VỀ QUI TRÌNH TINH CHẾ 

SAPONIN



1. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SAPONIN CÓ ĐỘ TINH THIẾT CAO TỪ BỒ 

HÒN VÀ BỒ KẾT

- Có 2 cách lên men: lên

men tự nhiên và lên men

bằng nấm men.

- Sử dụng nấm men trong

lên men dịch chiết bồ hòn

để tăng độ tinh cho mẫu

dịch

- Sử dụng dung môi hữu cơ để làm

kết tủa hàm lượng tinh bột và

đường có trong dịch chiết bồ kết

nhằm thu được dịch chế có độ tinh

khiết cao hơn.

Công nghệ kết tủa tinh

bột bằng dung môi

Công nghệ lên

men

Tinh chế hỗn hợp saponin thu để thu được saponin có độ tinh khiết cao
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2.CÔNG NGHỆ TINH CHẾ SAPONIN BẰNG CÁCH KẾT TỦA LƯỢNG 

ĐƯỜNG VÀ TINH BỘT CÓ TRONG DỊCH TRÍCH

Dung môi sử dụng:

- Ethanol

- Butanol
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* CÔNG NGHỆ TINH CHẾ SAPONIN BẰNG CÁCH KẾT TỦA LƯỢNG ĐƯỜNG VÀ TINH BỘT 
TRONG DỊCH TRÍCH
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Dịch bồ kết

Cô quay

Dịch sau lọc

Kết tủa lần 1

Lọc

Cao

Cồn

Tỷ lệ: 1/2

Kết tủa lần 2

Lọc

Cồn

Tỷ lệ: 1/2

Sơ đồ quy trình kết tủa tinh bột và đường bằng cồn 70°

Cô quay

Cao bồ kết tinh chế



Hình ảnh: Tinh bột và tạp chất khác thu được sau khi được kết tủa bằng cồn 70°
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*KẾT QUẢ KHI KẾT TỦA TINH BỘT VÀ ĐƯỜNG BẰNG CỒN

Hình: Mẫu cao thô trước khi tủa

bằng cồn Hình: Mẫu dịch khi tủa bằng cồn 70°
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Hình ảnh: Dịch sau khi lọc

tủa

Hình ảnh: Dịch sau khi lọc tủa 90p 

( ko xuất hiện kết tủa lại)

Hình ảnh: Cao bồ kết sau khi

cô quay ( màu nâu sáng)

*DỊCH BỒ KẾT VỚI CỒN 70 SAU KHI LỌC → CÔ QUAY
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Hình ảnh: Màu sắc của sản phẩm khi được thêm saponin tinh chế

3. SỰ KHÁC BIỆT VỀ ĐỘ CỒN KHI ỨNG DỤNG VÀO SẢN PHẨM
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Hình: Sản phẩm khi chưa tinh chế saponin (a) và khi đã tinh chế saponin (b)

a b

SO SÁNH SẢN PHẨM TRƯỚC VÀ SAU KHI TINH CHẾ SAPONIN
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Hình: Sản phẩm khi chưa tinh chế saponin (a) và khi đã tinh chế saponin (b)

ba



5. Tiềm năng thị trường của Saponin

Hiện nay saponin đang được thương mại trên thị trường thế giới dao động từ 20 -100 USD/kg tùy vào độ tinh khiết.

STT Tên tiêu chuẩn Giá trị

1 Saponin 40-80%

2 Kích thước bột 95% qua mesh 80

Bảng : Tiêu chuẩn bột saponin thương mại hóa trên thị trường

https://www.alibaba.com/product-detail/Natural-Detergent-Saponins-Sapindus-Mukorossi-Extract_1600280833963.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.158b2d46TvCjaH&s=p
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https://www.alibaba.com/product-detail/Natural-Detergent-Saponins-Sapindus-Mukorossi-Extract_1600280833963.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.158b2d46TvCjaH&s=p


25



* Một số công dụng khác của saponin đối với Dược liệu
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Nhân sâm

Rau má

Rễ cam thảo

Đinh lăng
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Sản phẩm Dược- mỹ phẩm có sử dụng Saponin tinh chế



6. Hiệu quả kinh tế của Saponin tinh chế

Hiện nay saponin đang được thương mại trên thị trường thế giới dao động từ 20 -100 USD/kg tùy vào độ tinh khiết.

STT Tên tiêu chuẩn Giá trị

1 Saponin 40-80%

2 Kích thước bột 95% qua mesh 80

Bảng : Tiêu chuẩn bột saponin thương mại hóa trên thị trường

https://www.alibaba.com/product-detail/Natural-Detergent-Saponins-Sapindus-Mukorossi-Extract_1600280833963.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.158b2d46TvCjaH&s=p
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https://www.alibaba.com/product-detail/Natural-Detergent-Saponins-Sapindus-Mukorossi-Extract_1600280833963.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.158b2d46TvCjaH&s=p


*Mục đích nghiên cứu
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Sản phẩm saponin 
hình thành từ sản 
phẩm có mức chất 
lượng đạt chuẩn 

thương mại thường 
thấy trên thị 

trường quốc tế: có 
độ tinh khiết >70%

-Tính toán chi phí
sản xuất cho

saponin trên cơ sở
năng suất 100 kg 
nguyên liệu/mẻ

-Đăng ký chuẩn
sản phẩm hữu cơ
COSMOS cho sản
phẩm bột saponin



*Chuyển giao công nghệ
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- Bán sản 
phẩm saponin 
tinh chế đạt 

đủ tiêu chuẩn

-Hợp tác sản
xuất Saponin 
tinh chế ở quy

mô công
nghiệp

-Phân phối
các sản phẩm

Dược- mỹ
phẩm có sử

dụng Saponin 
tinh chế



Thank 
you


