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dược liệu của đồng bào Pako và Bru - Vân Kiều, Tỉnh Quảng Trị”. 
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Người hướng dẫn:  PGS.TS. Trần Thị Văn Thi 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế 

1. Lần đầu tiên, hoạt tính chống oxy hóa- bảo vệ gan của các đối tượng dược liệu và hoạt chất 

được đánh giá bằng cách phối hợp và vận dụng một cách linh hoạt, hợp lý cả 2 mô hình hóa học: 

cho electron và bắt gốc tự do, kết hợp với 2 mô hình sinh học: in vitro trên tế bào gan chuột và in 

vivo trên chuột nhắt thử nghiệm, cùng với phương pháp hóa tính toán. Từ đó, đã tìm thấy mối tương 

quan chặt chẽ giữa hoạt tính chống oxy hóa - bảo vệ gan trên gan chuột với hoạt tính bắt gốc DPPH, 

đồng thời sử dụng hóa tính toán để xác nhận hoạt tính chống oxy hóa theo cơ chế cho nguyên tử 

hydro của các hoạt chất trong các dược liệu nghiên cứu.   

2. Lần đầu tiên, đã phát hiện dược liệu Cổ ướm (A. bauchei) có hoạt tính tốt nhất với cao toàn 

phần có giá trị IC50 chỉ bằng khoảng 1/16 so với curcumin, tất cả các cao phân đoạn của Cổ ướm 

cũng thể hiện hoạt tính chống oxy hóa cao hơn cucurmin trong cả hai mô hình bắt gốc DPPH và mô 

hình cho electron với molipdenum. Hơn thế nữa, tổng các hợp chất phenol, tổng flavonoid, tổng 

hàm lượng của 5 hoạt chất chống oxy hóa cũng như tổng chất chống oxy hóa đều cao hơn hẳn các 

dược liệu nghiên cứu cũng như các dược liệu khác trong tài liệu tham khảo.  

3. Lần đầu tiên, loài Cổ ướm cũng được nghiên cứu về thành phần hóa học và từ loài này đã 

phân lập được 10 hợp chất. Có 8 hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ chi Archidendron.  

4. Cho đến nay, chưa tìm thấy công bố nào khác về hàm lượng 5 hoạt chất chống oxy hóa đã 

nghiên cứu trong cùng các loài dược liệu, ngoài hàm lượng quercetin trong Mán đỉa ở Trung Quốc. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các loài dược liệu ở Quảng Trị có chứa các hoạt chất chống oxy 

hóa mạnh với hàm lượng tương đương hoặc lớn hơn một số loài dược liệu khác đã được công bố. 

5. Đã phát hiện mối tương quan chặt chẽ giữa tổng hàm lượng 5 hợp chất với tổng các hợp 

chất phenol, với tổng chất chống oxy hóa; mối tương quan giữa hàm lượng methyl gallate và 

quercitrin với tổng các hợp chất phenol, với tổng chất chống oxy hóa, vì vậy có thể dựa vào hàm 

lượng methyl gallate và quercitrin để đánh giá nhanh tổng các hợp chất phenol, tổng chất chống oxy 

hóa cũng như khả năng chống oxy hóa của 7 loài dược liệu. 

Như vậy, lần đầu tiên, thành phần hóa học, hoạt tính chống oxy hóa- bảo vệ gan và hàm lượng 

các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa mạnh của 7 loài dược liệu truyền thống của người dân 

Pako và Bru -Vân Kiều: Cổ ướm, Mán đỉa, Chanh ốc, Rạng đông, Cúc nút áo, Gối hạc và Chùm gởi 

được nghiên cứu một cách có hệ thống. Trong 7 loài này, chưa tìm thấy tài liệu nào nghiên cứu về 

thành phần và hoạt tính của 2 loài Cổ ướm và Chanh ốc dù ở Việt Nam hay trên thế giới. 
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