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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm mục đích bào chế dung dịch vệ sinh phụ nữ dạng gel chứa hoạt chất 

chính là tinh dầu Hương thảo có thể có khả năng diệt nấm Candida albicans. Tinh dầu Hương 

thảo (Rosmarinus officinalis L.) sau khi trích ly bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi 

nước, được tinh chế và tiêu chuẩn hóa. Thiết kế và tiến hành thí nghiệm khảo sát để xây dựng 

công thức của dung dịch gel, các thành phần được khảo sát và lựa chọn dựa trên các chỉ 

tiêucảm quan, lý hóa. Hàm lượng tinh dầu được lựa chọn dựa trên khả năng diệt nấm 

Candida albicans với phương pháp thử nghiệm Ref. ASTM 1054, 2315, CLSI M26-A. Công 

thức tối ưu của dung dịch vệ sinh phụ nữ đã được xây dựng với nồng độ tinh dầu Hương thảo 

là 0,5%, cho hiệu quả ức chế nấm Candida albicans lên đến 94%. Sản phẩm có dạng gel linh 

động, màu hồng nhạt, trong suốt, mùi thơm mát tự nhiên của Hương thảo. Sản phẩm đạt các 

giới hạn an toàn về kim loại nặng, vi sinh vật gây hại và gây kích ứng da không đáng kể trên 

thỏ. 

Từ khóa: Candida albicans, dung dịch vệ sinh phụ nữ, Hương thảo, Rosmarinus officinalis 

L. 
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1. GIỚI THIỆU 

Viêm âm đạo do nấm chiếm 1/3 các 

trường hợp viêm âm đạo (Jack et al., 

2012) là bệnh nhiễm trùng âm đạo nội 

sinh chủ yếu là Candida albicans gây 

nên. Bệnh gây ngứa, đau rát, đi tiểu khó, 

khí hư nhiều, hôi… Bệnh có thể điều trị 

khỏi nhưng không có miễn dịch nên rất 

hay tái phát, dễ lây nhiễm. Có tới 3/4 phụ 

nữ bị nấm Candida âm hộ - âm đạo ít nhất 

một lần trong đời và một số phụ nữ bị tái 

phát nhiều lần (Cục Y tế dự phòng, 2016). 

Do đó bên cạnh việc điều trị bằng thuốc, 

tránh lạm dụng kháng sinh, vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ người bệnh cần quan tâm sử 

dụng đến các sản phẩm dung dịch hỗ trợ 

vệ sinh vùng kín nhằm hỗ trợ điều trị và 

ngăn ngừa bệnh tái phát. Tuy nhiên, vùng 

kín là một vùng nhạy cảm, dễ viêm nhiễm 

nên cần một sản phẩm chuyên biệt để 

chăm sóc phù hợp, sản phẩm đó phải vừa 

có tác dụng diệt khuẩn vừa không làm 

mất cân bằng môi trường pH âm đạo, đặc 

biệt nếu có thành phần chính chiết xuất từ 

tự nhiên sẽ cho hiệu quả và an toàn hơn 

những hóa chất tổng hợp. 

Cây Hương thảo có tên khoa học là 

Rosmarinus officinalis L., là cây bản địa 

vùng Địa Trung Hải. Cây dễ trồng, khá 

phù hợp với điều kiện khí hậu nước ta. 

Hương thảo được trồng như một loại cây 

cảnh, tỏa mùi hương nồng ngào ngạt, lá 

tươi hay lá khô đều thơm, có thể dùng làm 

gia vị trong ẩm thực. Ngoài công dụng 

điều trị đau đầu, tuần hoàn kém, các bệnh 

viêm, mệt mỏi về thể chất và tinh thần 

(Yu et al, 2013), thể hiện hoạt tính kháng 

oxi hóa, tiềm năng trị liệu bệnh 

Alzheimer (Habtemariam et al, 2016) thì 

tinh dầu Hương thảo còn thể hiện hoạt 

tính ức chế mạnh mẽ trên dòng nấm 

Candida albicans (Lurdete, 2014). Sản 

phẩm có tinh dầu Hương thảo hiện nay 

chưa được nghiên cứu phổ biến, vì vậy, 

nghiên cứu này nhằm mục đích bào chế 

ra dung dịch gel chứa tinh dầu Hương 

thảo đạt các chỉ tiêu chất lượng của dung 

dịch vệ sinh, có tác dụng diệt nấm 

Candida albicans và an toàn cho người 

sử dụng.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phần thân lá trên mặt đất của cây 

Hương thảo được thu hái tại thành phố Đà 

Lạt, Lâm Đồng. Tinh dầu Hương thảo sau 

trích ly được tinh chế và tiêu chuẩn hóa. 

2.1. Xây dựng công thức gel bào chế 

có hoạt chất là tinh dầu Hương thảo 

2.1.1. Quy trình bào chế 

Quy trình bào chế được thực hiện theo 

kỹ thuật bào chế dung dịch thuốc dùng 

ngoài (DĐVN V), hòa tan các chất vào 

dung môi bằng máy khuấy cơ ở nhiệt độ 

thường. Số lượng pha chế 100 mL dung 

dịch cho mỗi công thức.  
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Hình 1. Sơ đồ quy trình bào chế 

2.1.2. Khảo sát khả năng tạo gel của 

chất tạo gel và chất hoạt động bề mặt 

Phối trộn riêng từng mẫu HPMC và 

HEC lần lượt với SLS và CAPB. 

Ngâm 1 g chất tạo gel (HPMC/HEC) 

trương nở hoàn toàn trong 80 mL nước cất 

và khuấy trong 45 phút.  

Chất hoạt động bề mặt: Nếu sử dụng 

CAPB thì cho trực tiếp 10 mL, nếu sử 

dụng Natri lauryl sulfat thì hòa tan trước 5 

g trong 10 mL nước cất ở nhiệt độ 50-60 
oC. Cho chất hoạt động bề mặt vào khối 

gel, khuấy trong 15 phút đến khi khối gel 

đồng nhất. Điều chỉnh pH 4,5-5,5 bằng 

acid lactic.  

Để hỗn hợp nghỉ trong 48 giờ, quan sát 

khối gel và chọn ra chất tạo gel và chất 

hoạt động bề mặt phù hợp.  

Tất cả các thí nghiệm đều được lặp lại 

3 lần. Từ kết quả nghiên cứu chọn ra được 

chất tạo gel và chất hoạt động bề mặt thích 

hợp.  

2.1.3. Công thức dự kiến 

Công thức dự kiến được lựa chọn dựa 

trên yêu cầu của dung dịch vệ sinh có tác 

dụng diệt nấm và an toàn cho da. Nồng 

độ tinh dầu Hương thảo được lựa chọn 

Hỗn hợp 3 

- Điều chỉnh pH  

- Thêm nước cất vừa đủ 

- Khuấy đều 

-  

HPMC/HEC 

- Ngâm nở hoàn toàn 

- Khuấy 45 phút 

CAPB 

Hoặc SLS hòa tan 
Gel đồng nhất 

Hỗn hợp 1 

- Khuấy 10 phút 

Hỗn hợp 2 

- Khuấy 10 phút 

Glycerol 

Dimethicon 

Tinh dầu 

Màu đỏ Ponceur 

- Khuấy 10 phút 

Thành phẩm 
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dựa trên nồng độ ức chế tối thiểu đối với 

nấm Candida albicans và khả năng tạo 

mùi hương cho sản phẩm. Hàm lượng 

chất hoạt động bề mặt có thể được sử 

dụng đến 20% trong các sản phẩm làm 

sạch da và tóc (Yang, 2017), tuy nhiên 

đối với sản phẩm vệ sinh phụ nữ cần chọn 

nồng độ vừa phải tránh tẩy rửa quá mạnh, 

dễ gây kích ứng. Nồng độ acid lactic 

được lựa chọn thích hợp để điều chỉnh pH 

trong khoảng 4,5-5,5. Vì sản phẩm có tác 

dụng tẩy rửa nên cần bổ sung chất làm 

mềm và giữ ẩm cho da. Các thành phần 

và nồng độ trong công thức dự kiến được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. Công thức dự kiến  

STT Thành phần Nồng độ dự kiến (% w/v) 

1 Tinh dầu Hương thảo 0,25 -1 % 

2 
Cocamidopropyl betaine (CAPB) hoặc Sodium 

Lauryl sulfate (SLS) 

3-6% 

 

3 Acid Lactic 0,05 -0,1% 

4 Menthol 0,15% 

5 
Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) hoặc 

Hydroxyethyl cellulose (HEC) 
0,7 – 1% 

6 Ethanol 95% 1% 

7 Dimethicon SF 1288 0,5% 

8 Glycerin 1-4% 

9 Màu Đỏ Ponceur 0,05%  

2.1.4. Phương pháp lựa chọn nồng 

độ tá dược 

Nguyên tắc: Xác định và tối ưu hóa các 

yếu tố đầu vào như chất tạo gel, chất hoạt 

động bề mặt, chất chỉnh pH, chất làm 

mềm và giữ ẩm da, nồng độ tinh dầu 

Hương thảo nhằm sàng lọc các yếu tố đầu 

vào có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu về: 

cảm quan, pH sản phẩm, độ nhớt, độ đồng 

nhất, độ tạo bọt và khả năng diệt nấm 

Candida albicans của hỗn hợp gel.  

Trước tiên, dựa vào công thức nền đã 

chọn tiến hành khảo sát độ nhớt của sản 

phẩm bằng cách thay đổi hàm lượng chất 

tạo gel. Khảo sát khả năng tạo bọt của sản 

phẩm bằng cách thay đổi hàm lượng chất 

hoạt động bề mặt.  

Sau đó khảo sát ảnh hưởng của nồng 

độ Glycerol đến độ nhớt và độ tạo bọt của 

hỗn hợp gel.  

Cuối cùng khảo sát ảnh hưởng của 

nồng độ tinh dầu Hương thảo khi phối 

trộn vào hỗn hợp gel đến khả năng diệt 

nấm Candida albicans. 

2.1.5. Các phương pháp đánh giá chỉ 

tiêu chất lượng của sản phẩm 

Đánh giá tính chất cảm quan và lý 

hóa 

Đánh giá chất lượng của sản phẩm dựa 

trên phương thức vừa cảm quan vừa định 

lượng, các chỉ tiêu phải đáp ứng yêu cầu 

chất lượng của dung dịch thuốc. 



Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô                   Số 13 - 2021 

 

 

259 

Bảng 2. Các chỉ tiêu chất lượng của thành phẩm 

STT Tên chỉ tiêu Yêu cầu Phương pháp thử 

1 Trạng thái Gel sánh Cảm quan 

2 Màu sắc Màu hồng nhạt Cảm quan 

3 Mùi Mùi đặc trưng của Hương thảo Cảm quan 

4 Độ đồng nhất 
Chế phẩm phải đồng nhất, không 

có cặn, bụi, vật lạ không tan. 

Phương pháp thử độ 

đồng nhất, DĐVN V 

5 Độ nhớt     2800-3000 cPs 
Phương pháp đo độ 

nhớt, DĐVN V 

6 pH 5,0 -6,0 
Phương pháp xác 

định pH, DĐVN V 

7 Độ tạo bọt 150-160 mL 
Phương pháp lắc ống 

đong của Klein, 2004 

 

Đánh giá hoạt tính kháng nấm 

Candida albicans 

Khả năng kháng nấm Candida 

albicans của tinh dầu Hương thảo được 

thử theo phương pháp khuếch tán trong 

thạch qua đĩa giấy 6 mm và xác định MIC 

bằng phương pháp pha loãng trong thạch 

theo hướng dẫn của CLSI M07-A10; 

CLSI M45; CLSI M60; CLSI M100-S26. 

Thí nghiệm được thực hiện tại phòng thí 

nghiệm vi sinh, Trường ĐH Tây Đô.  

Khả năng diệt nấm Candida albicans 

và vi khuẩn Lactobacillus của thành 

phẩm và đối chứng được thử theo phương 

pháp Ref. ASTM 1054, 2315, CLSI M26-

A, được thực hiện bởi Trung tâm khoa 

học công nghệ dược Sài Gòn 

(SAPHARCEN). Sản phẩm phải có tỉ lệ 

diệt nấm Candida albicans trên 90% và tỉ 

lệ diệt Lactobacillus nhỏ hơn đối chứng.  

Đánh giá tính an toàn 

Sản phẩm phải đạt các yêu cầu về tính 

an toàn theo Phụ lục 6-MP Quy định của 

ASEAN về giới hạn kim loại nặng, vi 

sinh vật trong sản phẩm mỹ phẩm. Các 

thử nghiệm được thực hiện tại Trung tâm 

kiểm nghiệm MeKongLAB. 

Bảng 3. Các chỉ tiêu về tính an toàn của sản phẩm  

Chỉ tiêu phân tích Phương pháp Đơn vị Yêu cầu 

Tổng số vi khuẩn hiếu khí ISO 21149:2017 CFU/g < 1000 

Staphylococcus aureus ISO 22718:2015 CFU/g < 10  

Pseudomonas aeruginosa ISO 22717:2015 CFU/g < 10 

Candida albicans (*) ISO 18416:2016 ĐT/g Không được có 

Asen (As) MKL-HH528 

Ref. ASEAN METHOD 

DĐVN V, phụ lục 9.4.11 

mg/kg < 1 

Chì (Pb) MKL-HH528 

Ref. ASEAN METHOD 

mg/kg < 1 
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DĐVN V, phụ lục 9.4.11 

Thủy ngân (Hg) MKL-HH528 

Ref. ASEAN METHOD 

DĐVN V, phụ lục 9.4.11 

mg/kg < 1 

Khả năng kích ứng da TCVN 6972:2001  Không đáng kể 

 

2.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng 

độ của chất tạo gel đến độ nhớt của sản 

phẩm 

Tiến hành thăm dò 4 công thức với các 

thành phần giữ nguyên trong công thức 

dự kiến, chất hoạt động bề mặt được chọn 

từ thí nghiệm 2.2.2. Các công thức từ 

CT1 đến CT4 khảo sát biến thiên nồng độ 

tá dược tạo gel để lựa chọn nồng độ tạo 

gel có độ nhớt thích hợp nhất. 

Độ nhớt liên quan trực tiếp đến việc 

định lượng sử dụng, một sản phẩm quá 

sệt thì khó định lượng sử dụng vì phải ấn 

mạnh trên lọ, nhưng nếu quá lỏng, không 

đủ sệt người tiêu dùng sẽ cảm thấy sản 

phẩm không kinh tế. Sản phẩm sẽ trở nên 

quá đặc khi nồng độ HPMC trên 1% và 

quá lỏng nếu nồng độ này nhỏ hơn 0,7%. 

Nên nồng độ HPMC được chọn để khảo 

sát là trong khoảng 0,7 đến 1%. Công 

thức phù hợp là công thức có pH = 4,5 – 

5,5, độ nhớt  2800-3000 cPs. 

Bảng 4. Tỉ lệ các thành phần (%) trong mẫu khảo sát hàm lượng chất tạo gel 

STT Thành phần CT1  CT2  CT3 CT4  

1 Tinh dầu Hương thảo 0,25 0,25 0,25 0,25 

2 Cocamidopropyl betanin 4 4 4 4 

3 Acid lactic X1 X1 X1 X1 

4 Menthol 0,15 0,15 0,15 0,15 

5 HPMC (X2) 1,0  0,9  0,8 0,7 

6 Ethanol 95% 1 1 1 1 

7 Dimethicon SF 1288 0,5 0,5 0,5 0,5 

8 Glycerin 3 3 3 3 

9 Màu Đỏ Ponceur 0,08 0,08 0,08 0,08 

Kết quả thu được nồng độ acid lactic 

dùng điều chỉnh pH mong muốn là X1 

(chỉ có tính tham khảo), nồng độ chất tạo 

gel thích hợp là X2. 

2.3. Khảo sát ảnh hưởng của chất 

hoạt động bề mặt đến độ nhớt và độ tạo 

bọt  

Chất hoạt động bề mặt đóng vai trò là 

chất nhũ hóa, chất tạo bọt, ổn định độ bọt 

và làm sạch. Hàm lượng tổng của các loại 

chất hoạt động bề mặt có thể được sử 

dụng lên đến 20% trong các sản phẩm 

làm sạch da và tóc (Yang, 2017). Tuy 

nhiên, sản phẩm làm sạch vùng kín nếu 

hàm lượng chất hoạt động bề mặt cao có 



Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô                   Số 13 - 2021 

 

 

261 

thể làm tăng nguy cơ gây kích ứng da và 

còn gây tâm lý e ngại cho người tiêu 

dùng. Hàm lượng chất hoạt động bề mặt 

được chọn khảo sát trong khoảng từ 3 đến 

6% trong các công thức từ CT5 đến CT8 

cho thể tích cột bọt và tính tẩy rửa phù 

hợp. Công thức được chọn là công thức 

có pH = 4,5 – 5,5, độ nhớt 2800-3000 cPs 

và thể tích cột bọt hay độ tạo bọt từ 150 – 

160 mL. 

Bảng 5. Tỉ lệ thành phần trong mẫu khảo sát hàm lượng chất hoạt động bề mặt 

STT Thành phần CT5 (%) CT6 (%) CT7 (%) CT8 (%) 

1 Tinh dầu Hương thảo 0,25 0,25 0,25 0,25 

2 
Cocamidopropyl betaine 

(X3) 
3 4 5 6 

3 Acid lactic X1 X1 X1 X1 

4 Menthol 0,15 0,15 0,15 0,15 

5 Chất tạo gel được chọn X2 X2 X2 X2 

6 Ethanol 95% 1 1 1 1 

7 Dimethicon SF 1288 0,5 0,5 0,5 0,5 

8 Glycerin 3 3 3 3 

9 Màu Đỏ Ponceur 0,08 0,08 0,08 0,08 

2.4. Khảo sát ảnh hưởng của nồng 

độ Glycerin đến độ nhớt và độ tạo bọt 

của hỗn hợp gel 

Glycerin được sử dụng phổ biến trong 

mỹ phẩm nhờ tác dụng giữ ẩm và làm 

mềm da, ngoài ra glycerin còn làm tăng 

tính phân tán và đồng nhất của gel. Mặc 

dù được đánh giá là lành tính và có thể sử 

dụng ở nồng độ khá cao trong các sản 

phẩm làm sạch da và tóc, nhưng nếu sử 

dụng hàm lượng quá cao có thể gây bết 

dính và làm biến động độ nhớt của gel.  

Vì vậy, nồng độ của Glycerin được chọn 

khảo sát trong các công thức từ với nồng 

độ là 1,0, 2,0, 3,0 và  4,0%. Công thức 

phù hợp là công thức làm thay đổi trong 

giới hạn cho phép của độ nhớt và độ tạo 

bọt của sản phẩm. 

2.5. Khảo sát ảnh hưởng của nồng 

độ tinh dầu Hương Thảo đến khả năng 

diệt nấm Candida albicans  

Khảo sát đánh giá nồng độ tối ưu của 

tinh dầu có khả năng diệt nấm Candida 

albicans tốt nhất đồng thời cho mùi 

hương thích hợp. Vì nồng độ ức chế tối 

thiểu đối với nấm Candida albicans của 

tinh dầu Hương thảo trong nghiên cứu 

này là 0,25%, trong khi việc sử dụng 

nhiều tinh dầu sẽ tăng chi phí cho sản 

phẩm, nên tiến hành thử nghiệm khả năng 

diệt nấm của các công thức từ CT13 – 

CT16 với nồng độ tinh dầu từ 0,25, 0,50, 

0,75 và 1,00%. Công thức phù hợp là 

công thức có khả năng diệt nấm và tạo 

mùi hương tốt nhất cho sản phẩm, đồng 

thời làm thay đổi không đáng kể độ nhớt 

và độ tạo bọt của sản phẩm. Công thức 

được chọn trong khảo sát này là công 

thức tối ưu cần xây dựng. 
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3. KẾT QUẢ  

3.1. Xây dựng tiêu chuẩn nguyên 

liệu tinh dầu Hương thảo 

Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính 

của tinh dầu Hương thảo (Rosmarinus 

officinalis L.) thu được bằng phương 

pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. 

Yêu cầu 

Trạng thái: Dạng lỏng linh động, trong 

suốt. 

Màu sắc: Không màu đến màu vàng 

nhạt. 

Mùi: Đặc trưng của lá Hương thảo. 

Tỷ trọng tương đối ở 25 oC: 0,890 - 

0,910. 

Chỉ số khúc xạ: 1,4600 – 1,4750. 

Khả năng hòa trộn trong etanol ở 20 

°C: Tinh dầu vừa mới chưng cất tan trong 

etanol 70 %. 

Thành phần hóa học tinh dầu hương 

thảo được xác định bằng phương pháp sắc 

ký khí ghép khối phổ GC-MS được thực 

hiện tại Viện Khoa học Vật liệu Ứng 

dụng, phòng phân tích hóa lý, 01B TL 29, 

phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM 

cho kết quả như sau: 

Bảng 6. Thành phần hóa học tinh dầu Hương thảo 

STT Tên chất Hàm lượng 

1 1R-.alpha.-Pinen 19,37 

2 Camphen 2,42 

3 beta- Pinen 1,81 

4 beta.-Myrcen 0,62 

5 alpha.-Terpinen 0,39 

6 D-Limonen 1,60 

7 Eucalyptol 22,66 

8 gamma.-Terpinen 0,78 

9 Terpinolen 0,53 

10 - Linalool 2,84 

11 Camphor 3,45 

12 Verbenol 0,56 

13 Borneol 4,76 

14 Isocamphopinon 1,16 

15 (-)-4- Terpineol 1,59 

16 Alpha-Terpinol 3,00 

17 Myrtenol 0,80 

18 cis-Verbenol 18,53 

19 trans-Geraniol 4,41 

20 Bornyl acetat 2,15 

21 Caryophyllen 1,06 

22 Caryophyllen oxyd 0,46 
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Tinh dầu Hương thảo trong nghiên cứu 

này chứa 22 hợp chất, chủ yếu là các 

terpenoid (chiếm trên 90%). Các thành 

phần chiếm hàm lượng cao trong tinh dầu 

đã được chứng minh có hoạt tính ức chế 

Candida albicans tốt như là eucalyptol 

(hay 1,8-cineol), camphor (Marija et al., 

2021),  α-pinen (Jefferson et al., 2020), 

Linalool… Vài nghiên cứu cũng chỉ ra 

khả năng kháng nấm Candida albicans 

của α-pinen tốt hơn so với 1,8-cineol và 

camphor (Mosnica, 2011; Yusuke, 2013). 

3.2. Khảo sát hoạt tính kháng nấm 

Candida albicans của tinh dầu Hương 

thảo 

Với lượng tinh dầu Hương thảo tẩm 

lên đĩa giấy đường kính 6 mm là 20 μL, 

cho đường kính vòng vô khuẩn tương đối 

là 12 mm.  

 

 

 

 

                        

Hình 2. Kết quả định tính khả năng kháng Candida albicans của tinh dầu Hương thảo 

Kết quả xác định MIC 

Bằng phương pháp pha loãng trong 

thạch, tinh dầu được pha trực tiếp với môi 

trường thử nghiệm sao cho tạo thành giai 

nồng độ trong môi trường thử nghiệm (có 

nồng độ sau bằng ½ nồng độ trước). Kết 

quả xác định được nồng độ tối thiểu của 

tinh dầu có khả năng ức chế nấm Candida 

albicans là 0,25%. Từ kết quả trên cho 

thấy tinh dầu Hương thảo có khả năng ức 

chế tốt đối với dòng nấm này. 

 

 

 

 

Hình 3. Kết quả nồng độ ức chế tối thiểu (MIC)  

Tính kháng khuẩn hoặc kháng nấm của 

tinh dầu có thể được gây ra bởi các đặc 

tính của terpenoid, phù hợp với các 

nghiên cứu của Chen (2015) và Haque 

(2016). Các nghiên cứu này đã cho rằng 

các terpenoid đóng vai trò quan trọng 

trong việc ức chế khả năng sinh trưởng 

của chủng Candida albicans, do tính chất 
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lipophilic cao của chúng và trọng lượng 

phân tử thấp có khả năng phá vỡ màng tế 

bào, gây chết tế bào hoặc ức chế sự hình 

thành tế bào nấm. Một số thử nghiệm in 

vitro chỉ ra rằng terpenoid thể hiện hoạt 

tính kháng khuẩn và nấm hiệu quả hơn 

khi sử dụng toàn bộ thành phần của tinh 

dầu so với việc sử dụng từng hợp chất 

đơn lẻ (Tian, 2011; Bajpai, 2011). 

3.3. Xây dựng công thức dung dịch 

vệ sinh phụ nữ dạng gel có hoạt chất 

tinh dầu Hương thảo 

3.3.1. Khảo sát khả năng tạo gel của 

chất tạo gel và chất hoạt động bề mặt 

(HĐBM) 

Chất tạo gel HPMC và HEC là những 

hóa chất thông dụng trong mỹ phẩm, 

chúng được lựa chọn sử dụng cho nghiên 

cứu này vì tính ổn định trong một khoảng 

pH rộng. Tuy nhiên cần xem xét khả năng 

tạo gel của chúng khi kết hợp với các chất 

hoạt động bề mặt khác nhau, nghiên cứu 

này sử dụng SLS (chất HĐBM anion) và 

CABP (chất HĐBM lưỡng cực). Sự phối 

hợp cho kết quả trạng thái và tính ổn định 

của gel được trình bày trong Bảng 7. 

Bảng 7. Kết quả sự phối hợp giữa chất tạo gel và chất hoạt động bề mặt 

Chất tạo gel HPMC HPMC HEC HEC 

Chất HĐBM SLS CABP SLS CABP 

Trạng thái Gel Gel hơi đục, 

bết dính 

Gel sánh mịn, 

trong suốt, ổn 

định. 

Gel đục, bết 

dính 

Gel sánh mịn, 

trong suốt, tách 

lớp nước nhẹ sau 

24h. 

Mặc dù tất cả các mẫu phối hợp như 

trong Bảng cho cột bọt gần giống nhau 

(khoảng 150-160 mL) nhưng SLS có vẻ 

không thích hợp khi kết hợp với các chất 

tạo gel được chọn. Sự phối hợp giữa 

CABP với HPMC/HEC cho trạng thái gel 

sánh mịn, trong suốt, tuy nhiên sự kết hợp 

giữa HEC và CABP cho hiện tượng tách 

nhẹ lớp nước trên bề mặt gel sau 24h và 

tăng nhẹ mỗi 24h sau đó. Mẫu phối hợp 

giữa HPMC và CABP cho kết quả trạng 

thái gel đồng nhất, trong suốt và ổn định, 

vì vậy nghiên cứu này sử dụng chất tạo 

gel HPMC và chất hoạt động bề mặt 

CABP cho công thức dự kiến. 

3.3.2. Khảo sát nồng độ của chất tạo 

gel HPMC 

Khảo sát hàm lượng chất tạo gel 

HPMC với tỉ lệ các thành phần trong 4 

công thức từ công thức 1 đến công thức 4 

(CT1 – CT4), kết quả được trình bày 

trong Bảng 8.  
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Bảng 8. Ảnh hưởng của nồng độ HPMC đến độ nhớt của sản phẩm 

 CT1 CT2 CT3 CT4 

Độ nhớt (cPs) 3750 3400 2850 2600 

pH 5,0 

Cảm  quan sánh đặc hơi đặc sánh vừa hơi loãng 

 

 

Hình 4. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của nồng độ HPMC 

Kết quả từ Bảng cho thấy khi nồng độ 

HPMC giảm từ 1 đến 0,7 thì độ nhớt cũng 

giảm dần. Dựa vào đặc điểm cảm quan, 

cảm nhận khi sử dụng và tính phù hợp khi 

đóng chai sản phẩm, thì độ nhớt ở công 

thức 3 (CT3) cho cảm nhận tốt và phù 

hợp nhất. Giá trị độ nhớt đo được ở công 

thức này là 2850 cPs với nồng độ HPMC 

được chọn là 0,8%. Lượng acid lactic 

dùng để điều chỉnh pH= 5 là 0,04%. 

3.3.3. Khảo sát hàm lượng của chất 

hoạt động bề mặt  

Với tỉ lệ các thành phần như trong 

Bảng 5, kết quả ảnh hưởng của hàm 

lượng CAPB đến độ nhớt và độ tạo bọt 

được trình bày trong Bảng 9. 

Bảng 9. Ảnh hưởng của hàm lượng CAPB 

 CT5 CT6 CT7 CT8 

Độ nhớt (cPs) 2700 2850 2980 3200 

Độ tạo bọt (mL) 105 130 150  185 

pH 5,0 

Cảm  quan Rất ít bọt Ít bọt Bọt vừa Bọt nhiều        
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Hình 5. Ảnh hưởng của nồng độ CAPB đến độ nhớt và tạo bọt  

CAPB đóng vai trò là chất tạo bọt, ổn 

định độ bọt và làm sạch, khi tăng hàm 

lượng từ 3-6% thì độ tạo bọt và độ nhớt 

tăng và khả năng làm sạch đều tăng. Công 

thức 7 (CT7) có độ tạo bọt phù hợp yêu 

cầu và độ nhớt thích hợp. Để điều chỉnh 

pH = 5, nồng độ acid lactic được sử dụng 

từ đây là 0,05%. 

3.3.4. Ảnh hưởng của nồng độ 

Glycerin đến độ nhớt và độ tạo bọt 

Glycerin, Dimethicon là những tá 

dược được thêm vào để làm tăng chất 

lượng của sản phẩm. Kết quả khảo sát 

nồng độ Glycerin được trình bày trong 

Bảng 10. 

Bảng 10. Ảnh hưởng của nồng độ Glycerin  

 CT9 CT10 CT11 CT12 

Độ nhớt (cPs) 2790 2900 2980 3050 

Độ tạo bọt (mL) 145 150 150 155 

Khi tăng nồng độ glycerin thì độ nhớt 

cũng tăng, độ tạo bọt và pH thay đổi 

không đáng kể. Công thức 11 (CT11) với 

nồng độ glycerin là 3% là công thức được 

chọn vì cho cảm quan, độ nhớt và độ tạo 

bọt phù hợp nhất. Đây cũng là công thức 

tối ưu về thành phần các tá dược được 

chọn để khảo sát ảnh hưởng của hoạt chất 

chính đến khả năng diệt nấm Candida 

albicans. 

3.3.5. Ảnh hưởng của tinh dầu 

Hương Thảo đến khả năng diệt nấm 

Candida albicans của hỗn hợp gel 

Từ công thức gel được xây dựng ở trên, 

tiến hành khảo sát ảnh hưởng của nồng độ 

tinh dầu đến tỷ lệ diệt nấm Candida 
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albicans và vi khuẩn Lactobacillus sp của 

sản phẩm. Sử dụng mẫu đối chứng là 

Lactacyd Odor Fresh - sản phẩm dung dịch 

vệ sinh phụ nữ bào chế chứa tinh dầu trầu 

không của hãng Sanofi Aventis. Thời gian 

tiếp xúc trong thử nghiệm này là 60 giây ở 

25 oC. 

 

Bảng 11. Kết quả thử nghiệm tỷ lệ diệt vi khuẩn, vi nấm của sản phẩm 

Hàm lượng  

Tinh dầu (%) 

Tỷ lệ diệt khuẩn (%) 

Candida albicans  

ATCC 10231 
Lactobacilluss sp 

0,25 90,0 98,5 

0,5 94,2 98,3 

0,75 92,3 98,5 

1 92,0 98,2 

Chứng 25,3 99,9 
 

Kết quả cho thấy tỷ lệ diệt nấm 

Candida albicans của chế phẩm ở các 

nồng độ tinh dầu đều trên 90%, cao hơn 

so với sản phẩm đối chứng (25,3%). Mặc 

khác để đảm bảo sản phẩm vừa có mùi 

thơm đáp ứng yêu cầu vừa tiết kiệm chi 

phí nên nồng độ tinh dầu được chọn là 

0,5%. 

Mẫu chế phẩm với hàm lượng tinh dầu 

là 0,5% được khảo sát tỷ lệ diệt vi khuẩn 

Lactobacilus bằng thử nghiệm tương tự 

cho kết quả diệt khuẩn khoảng 98% thấp 

hơn so với đối chứng (99,9%). 

3.4. Đánh giá tính an toàn của sản 

phẩm 

Sản phẩm được kiểm tra giới hạn 

nhiễm khuẩn để đánh giá tính an toàn, kết 

quả không phát hiện vi sinh vật gây bệnh. 

Bảng 12. Kết quả giới hạn nhiễm vi sinh vật  

Chỉ tiêu phân tích Phương pháp Đơn vị LOD Kết quả 

Tổng số vi khuẩn hiếu khí ISO 21149:2017 CFU/g -  <10 

Staphylococcus aureus ISO 22718:2015 CFU/g -  <10 

Pseudomonas aeruginosa ISO 22717:2015 CFU/g -  <10 

Candida albicans (*) ISO 18416:2016 ĐT/g -  ND 

Ghi chú: (*) chỉ tiêu gửi nhà thầu phụ và được giám sát bởi MekongLAB,< 10: không 

phát hiện/g mẫu, ND: không phát hiện. 
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Bảng 13. Kết quả giới hạn kim loại nặng (ppm) 

Chỉ tiêu phân tích Phương pháp LOD Kết quả 

Asen (As) MKL-HH528 

Ref. ASEAN METHOD 

DĐVN V, phụ lục 9.4.11 

0,03 ND 

Chì (Pb) MKL-HH528 

Ref. ASEAN METHOD 

DĐVN V, phụ lục 9.4.11 

0,15 ND 

Thủy ngân (Hg) MKL-HH528 

Ref. ASEAN METHOD 

DĐVN V, phụ lục 9.4.11 

0,05 ND 

Ghi chú: ND: không phát hiện. 

Sản phẩm không phát hiện nhiễm các 

kim loại nặng, kết quả khảo sát được trình 

bày trong Bảng 15. 

Tính kích ứng da của sản phẩm 

Sản phẩm được thử nghiệm khả năng 

gây kích ứng da trên thỏ theo TCVN 6972 

– 2001 cho kết quả gây kích ứng không 

đáng kể. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được 

công thức tối ưu cho sản phẩm dung dịch 

vệ sinh phụ nữ với hoạt chất chính là tinh 

dầu Hương thảo, nồng độ tinh dầu Hương 

thảo là 0,5%, cho hiệu quả ức chế nấm 

Candida albicans đạt 94%. Sản phẩm có 

dạng gel, màu hồng nhạt, trong suốt, mùi 

thơm mát tự nhiên của Hương thảo, an 

toàn về kim loại nặng và vi sinh vật gây 

hại, gây kích ứng da không đáng kể trên 

thỏ. 

Cần tiếp tục nghiên cứu xác định hạn 

dùng của sản phẩm, xây dựng tiêu chuẩn 

cơ sở đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất 

lượng cho việc tham gia thị trường của 

sản phẩm. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to prepare a gel-based feminine hygiene solution containing 

Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) essential oil as the main active ingredient for cleaning 

purpose and for evaluating the cabability of controlling the Candida albicans fungus. 

Rosemary essential oil, extracted by steam distillation, was purified and standardized. 

Experiments were set up to obtain the formula of the gel solution. Components were selected 

based on the physico-chemical criteria. The content of essential oils was selected based on 

the ability to control Candida albicans, using the test method Ref. ASTM 1054, 2315, CLSI 

M26-A. The optimal hygiene gel solution has been formulated with a concentration of 

Rosemary essential oil of 0.5%, which effectively inhibited  Candida albicans by 94%. The 

product had a flexible gel form, light pink, transparent, with a natural cool scent of 

Rosemary. Our product was in safety limits for heavy metals, harmful microorganisms and 

causes negligible skin irritation on  rabbits. 

Keywords: Candida albicans, feminine hygiene solution, Rosemary, Rosmarinus officinalis 

L. 

 

 

 


