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MỞ ĐẦU 

Hoạt tính chống oxy hóa là một trong những hoạt tính sinh học quan 

trọng được xem xét phổ biến nhất trên khía cạnh sử dụng thực phẩm hay 

dược liệu để phòng bệnh và chữa bệnh. Các dạng oxy hoạt động, bao 

gồm các gốc tự do và các ion chứa oxy có hoạt tính oxy hóa cao như 

OH., HOO-, O2
-,… có năng lượng cao và kém bền nên dễ dàng tấn công 

các đại phân tử như ADN, protein,… gây biến dị, huỷ hoại tế bào, gây 

ung thư, các bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì... và tăng nhanh sự lão 

hoá [24], [131]. Vì vậy, việc bổ sung các chất chống oxy hóa để kiểm 

soát hàm lượng ổn định của các gốc tự do mang lại nhiều lợi ích tốt cho 

cơ thể như bảo vệ sự toàn vẹn của tế bào, ngăn ngừa được một số tai 

biến, làm chậm quá trình lão hoá cơ thể, bảo vệ chức năng gan, hạn chế 

các tác nhân gây viêm, bảo vệ chức năng của hệ thần kinh, giảm thiểu 

các tác nhân gây ung thư và điều trị bệnh Alzheimer,  Parkinson [63], 

[132], [90]...  

Một trong những con đường quan trọng nhất để phát hiện các hợp 

chất có hoạt tính sinh học là xuất phát từ tri thức bản địa. Quá trình 

nghiên cứu sẽ được định hướng dựa theo kinh nghiệm sử dụng cây 

thuốc qua quá trình sàng lọc hoạt tính sinh học, tích lũy lâu dài và được 

lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác trong cộng đồng dân tộc, tương 

tự như hàng ngàn thử nghiệm in vivo trên cơ thể người qua thời gian rất 

dài, do đó giảm được rất nhiều thời gian, công sức và tiền của so với 

sàng lọc trong phòng thí nghiệm.  

Từ kết quả điều tra các cây thuốc mà đồng bào Pako và Bru - Vân 

Kiều thuộc tỉnh Quảng Trị dùng để chữa các loại bệnh có liên quan đến 

hoạt tính chống oxy hóa như viêm gan, viêm họng, khối u ở vùng 

bụng,... Nguyễn Thị Hoài và nhóm nghiên cứu đã chọn ra 16 loài dược 

liệu từ 102 loài, sử dụng phương pháp sàng lọc theo hoạt tính chống oxy 

hóa trong phòng thí nghiệm để thu được 02 loài dược liệu có hoạt tính 
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chống oxy hóa nổi bật (mạnh tương đương với curcumin) Mán đỉa và 

Cúc nút áo [2]. Bên cạnh đó, các nghiên cứu ban đầu của chúng tôi cho 

thấy cao toàn phần từ 7 loài dược liệu: Cổ ướm (Archidendron bauchei), 

Mán đỉa (Archidendron clypearia), Chùm gởi (Helixanthera parasitica), 

Gối hạc (Leea rubra), Chanh ốc (Microdesmis casearifolia), Rạng đông 

(Pyrostegia venusta), Cúc nút áo (Spilanthes oleracea) cũng thể hiện 

hoạt tính chống oxy hóa tốt trên mô hình DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl). Tra cứu tài liệu tham khảo cho thấy hầu hết trong số 7 

loài dược liệu này chưa được nghiên cứu nhiều về thành phần hóa học 

và hoạt tính chống oxy hóa của chúng. Trên cơ sở đó, luận án này đặt ra 

nhiệm vụ “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy 

hóa của một số loài dược liệu của đồng bào Pako và Bru - Vân Kiều, 

tỉnh Quảng Trị”. 

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

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 
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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. Như 

vậy, Cổ ướm là một loài dược liệu mới rất có giá trị. 

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 (A. bauchei), Mán đỉa (A. clypearia), Chanh ốc (M. 

casearifolia), Rạng đông (P. venusta), Cúc nút áo (S. oleracea), Gối hạc 

(L. rubra) và Chùm gởi (H. parasitica) 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. 

CẤU TRÚC LUẬN ÁN 
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Luận án bao gồm 150 trang với 46 bảng số liệu, 53 hình với 185 tài 

liệu tham khảo. Kết cấu của luận án gồm  mở đầu (2 trang), tổng quan 

(36 trang), phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm (24 trang), kết quả 

và thảo luận (63 trang), kết luận (3 trang), tài liệu tham khảo (15 trang). 

Ngoài ra còn có phần phụ lục của các số liệu và sắc đồ chọn lọc.  

Chương 1. TỔNG QUAN 

1.1. Tổng quan về hoạt tính chống oxy hóa  

1.1.1. Một số khái niệm 

1.1.2  Cơ chế hoạt động của chất chống oxy hóa  

1.1.3. Các nhóm hợp chất thiên nhiên có hoạt tính chống oxy hóa 

1.1.4. Các phương pháp đánh giá hoạt tính chống oxy hóa 

1.1.5. Tổng hàm lượng phenolic và flavonoid  

1.2. Tổng quan về các loài dược liệu  

1.2.1. Vị trí phân loài, vùng phân bố và đặc điểm thực vật  

1.2.2. Thành phần hóa học của các chi  của 7 loài dược liệu 

1.2.3. Hoạt tính sinh học của 7 cây dược liệu 

1.3. Tóm tắt tổng quan và định hướng nội dung thực hiện của luận án  

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Phần trên mặt đất của 7 loài dược liệu: Cổ ướm, Mán đỉa, Chùm gởi, 

Gối hạc, Chanh ốc, Dây rạng đông và Cúc nút áo.  

2.3. Nội dung nghiên cứu  

1. Hoạt tính chống oxy hóa của 7 loài dược liệu. 

2. Phân lập các hợp chất từ các loài có hoạt tính chống oxy hóa tốt. 

3. Hoạt tính chống oxy hóa của các cấu tử phân lập được. 

4. Hàm lượng các cấu tử có hoạt tính chống oxy hóa tốt trong 7 loài 

dược liệu. 

2.3. Phương pháp đánh giá hoạt tính chống oxy hóa 



5 

 

SKC dianion HP-20   

 

 

SKC pha đảo 

(Ac: W: formic acid = 

5: 15: 0,2) 

 

 

1:3; 1:1; 3:1; 1:0 

MeOH:W, v.v 

 

 

SKC pha thường (C: M = 5:1 ... 0:1) 

 

 

SKC sephadex LH- 20 

Methanol 

 

 

SKC pha đảo (M : W = 1:1) 

 

 
SKC pha thường (C: M = 15:1) 

 

 

SKC pha đảo  

 

 

M: W: B = 1: 1,5 : 0,1  

 

 

Đánh giá trên 03 mô: mô hình hóa học (Tổng các chất chống oxy hóa 

và bắt gốc tự do DPPH), mô hình sinh học (bảo vệ gan in vitro và in 

vivo) và mô hình hóa tính toán. 

2.4. Phương pháp phân lập, tinh chế và xác định cấu trúc các cấu tử 

Phối hợp các phương pháp sắc ký: Sắc ký bản mỏng, sắc ký cột trên 

các loại pha tĩnh khác nhau để phân lập và tinh chế các hợp chất. Cấu 

trúc hóa học được thiết lập qua các dữ kiện phổ (MS, 1D, 2D-NMR), 

cùng với việc phân tích, so sánh với các tài liệu tham khảo. 

10 hợp chất được phân lập từ Cổ ướm, trong đó có 6 hợp chất từ phân 

đoạn chloroform, 2 hợp chất từ phân đoạn ethyl aceate và 2 hợp chất từ 

phân đoạn nước. 

Tương tự, từ loài Mán đỉa đã phân lập được 12 hợp chất, trong đó có 6 

hợp chất từ phân đoạn chloroform, 6 hợp chất từ phân đoạn ethyl aceate. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hình 2.1. Sơ đồ phân lập hợp chất số 7 và 8. 

2.5. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để phân tích 

hàm lượng các hợp chất trong các loài dược liệu 

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hoạt tính chống oxy hóa của 7 loài dược liệu 

3.1.1. Hoạt tính chống oxy hóa của các cao toàn phần  

W2 

W22 W.. W24 

W242 W24... 

Chất số 8 

Cao nước 

W225 W22.. 

W225... W2252 Chất số 7 
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3.1.1.1. Hoạt tính chống oxy hóa của các cao toàn phần trong mô 

hình electron  

Cao toàn phần từ 7 loài dược liệu đều có khả năng chống oxy hóa 

theo mô hình cho electron, nhưng đều thấp hơn so với curcumin. Đáng 

chú ý, chỉ có cao toàn phần của cây Mán đỉa ở nồng độ 0,1 mg/mL, có 

khả năng chống oxy hóa tương đương curcumin ở cùng nồng độ. 

 

Hình 3.1. Lực chống oxy hóa của các dung dịch cao toàn phần ở các 

nồng độ khác nhau. 

Kết quả này cho thấy, trong dung dịch cao toàn phần tại nồng độ 0,5 

mg/mL, Chùm gửi có chứa một lượng chất chống oxy hóa cao nhất, 

tương đương 301,47 ± 1,68 mg/g gallic acid. Cao toàn phần của Mán 

đỉa và Cổ ướm cũng chứa một lượng chất chống oxy hóa cao so với Gối 

hạc, Chanh ốc, Cúc nút áo và Rạng đông. 

3.1.1.2. Hoạt tính chống oxy hóa của cao toàn phần trong mô hình cho 

nguyên tử hydro  

Kết quả thu được cho thấy 7 loài dược liệu đều có hoạt tính bắt gốc 

tự do DPPH khá tốt với giá trị IC50 từ 1,20 đến 17,53 µg/mL, đều nhỏ 

hơn so với hoạt tính của chất đối chứng dương curcumin (IC50 là 38,50 

µg/mL). Đặc biệt, Gối hạc và Cổ ướm cho hoạt tính tốt nhất với IC50 là 

1,20 µg/mL và 2,67 µg/mL, chỉ bằng khoảng 1/16 so với curcumin.  

Theo kinh nghiệm lâu đời của người dân Pako, 7 loài dược liệu này 

chữa một số bệnh về khối u vùng bụng, phong thấp, tiêu viêm... cho 

Mật độ quang 

C (mg/mL) 
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hiệu quả tốt. Kết quả sàng lọc trên đã gợi ý, có thể có mối quan hệ giữa 

tác dụng chống oxy hóa của các dược liệu này với tác dụng tiêu viêm và 

điều trị khối u. 

3.1.2. Hàm lượng tổng các hợp chất phenol và hàm lượng tổng 

flavonoid  

Hàm lượng tổng các hợp chất phenol trong các mẫu dược liệu dao 

động từ 16,66 đến 93,22 mg GA/g; hàm lượng flavonoid dao động từ 

5,62 đến 71,69 mg QU/g. Đáng chú ý nhất là trong Mán đỉa và Chùm 

gởi, tổng chất chống oxy hóa, tổng hàm lượng các hợp chất phenol và 

flavonoid đều cao gấp 3 ÷ 4 lần so với 5 loài còn lại. Hệ số tương quan 

(R = 0,8685) giữa hàm lượng tổng các hợp chất phenol và hàm lượng 

TAC cho phép đánh giá nhanh hàm lượng tổng các chất chống oxy hóa 

thông qua tổng các hợp chất phenol. 

3.1.3. Hoạt tính chống oxy hóa của các cao phân đoạn  

3.1.3.1. Lực chống oxy hóa theo cơ chế cho electron  

 Tương tự các cao toàn phần, các cao phân đoạn điều thể hiện hoạt 

tính chống oxy hóa thấp hơn curcumin một ít. Tuy nhiên, lực chống oxy 

hóa của cao nước từ cây Cổ ướm đều xấp xỉ với curcumin, đặc biệt ở 

nồng độ 0,4 đến 0,5 mg/mL còn cao hơn hẳn so với curcumin. 

Bốn loài Cổ ướm, Mán đỉa, Chùm gởi và Cúc nút áo có các hợp chất 

cho electron tốt tập trung ở các cao có độ phân cực mạnh: cao ethyl 

acetate và cao nước; Ba loài còn lại, Gối hạc, Chanh ốc và Rạng đông 

thì các hợp chất này lại tập trung ở các phân đoạn kém phân cực: n-

hexane và chloroform.  

3.1.3.2.Hoạt tính chống oxy hóa theo cơ chế cho nguyên tử hydro của 

các cao phân đoạn  
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Cổ ướm  Mán đỉa Chùm gởi Gối hạc Chanh ốc Rạng đông Cúc nút áo 
 

Hình 3.2. IC50 các cao phân đoạn của 7 loài dược liệu. 

Hầu hết các cao phân đoạn từ 7 loài dược liệu đều thể hiện hoạt tính 

chống oxy hóa cao hơn cả curcumin, chỉ trừ phân đoạn n-hexane của 

Chùm gởi, n-butanol của Chanh ốc và n-hexane của Rạng đông. 

Trong đó, đặc biệt cần chú ý các cao phân đoạn: ethyl acetate từ 

Mán đỉa, n-hexane từ Gối hạc, ethyl acetate và cao nước từ Cổ ướm thể 

hiện hoạt tính chống oxy hóa rất mạnh với  giá trị IC50 thấp hơn 1/20 lần 

so với curcumin. Kết quả này cũng cho thấy, các chất chống oxy hóa 

phân bố ở các phân đoạn từ không phân cực đến phân cực.  

3.1.3.3. Hoạt tính chống oxy hóa bảo vệ gan trong thử nghiệm in vitro 

sinh học 

Kết quả sàng lọc cho thấy cao ethyl acetate của cây Mán đỉa thể hiện 

hoạt tính chống oxy hóa tốt nhất trên 02 mô hình hóa học, vì vậy cao 

này được chọn để tiếp tục đánh giá hoạt tính chống oxy hóa trong mô 

hình sinh học. Số liệu thực nghiệm tác dụng chống oxy hóa - bảo vệ gan 

in vitro của cao ethyl acetate từ Mán đỉa thể hiện hoạt tính tốt trong mô 

hình thử nghiệm in vitro sinh học với giá trị ED50 thấp là 0,63 µg/mL, 

chỉ bằng khoảng 1/6 ED50 của curcumin. Điều này, chứng tỏ phân đoạn 

này có hoạt tính chống oxy hóa tốt hơn nhiều so với curcumin. 

3.1.3.4. Hoạt tính chống oxy hóa - bảo vệ gan trong thử nghiệm in 

vivo sinh học  
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Khả năng bảo vệ gan của cao ethyl acetate trong mô hình thực 

nghiệm gây tổn thương gan bằng paracetamol thể hiện qua các chỉ tiêu;  

a. Hiệu quả bảo vệ gan 

Sau 9 ngày thí nghiệm, chuột ở tất cả các lô (mỗi lô 6 con) được lấy 

máu để kiểm tra hàm lượng AST, ALT trong huyết thanh. Kết quả 

nghiên cứu hiệu quả bảo vệ gan của cao ethyl acetate có tác dụng bảo vệ 

gan ở liều 500 mg/kg/ ngày.  

b. Kết quả sự thay đổi khối lượng gan 

Sau khi kết thúc thí nghiệm, toàn bộ chuột được mổ để thu nhận gan 

và xác định sự biến đổi khối lượng gan chuột ở các lô thí nghiệm. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy cao ethyl acetate từ Mán đỉa có tác dụng bảo vệ 

gan chống lại tác dụng của paracetamol ở liều 500 mg/kg/ ngày.   

c. Kết quả kiểm tra trực quan tổn thương gan 

Paracetamol liều 400 mg/kg gây tổn thương gan chuột trên mô hình 

thực nghiệm. Khi sử dụng cao ethyl acetate từ Mán đỉa ở liều 500 mg/kg 

có thể hiện tác dụng bảo vệ gan, nhưng hiệu quả chưa cao. Ở liều cao 

hơn: 1000 mg/kg, 2000 mg/kg thể hiện hiệu quả bảo vệ gan tốt, gần như 

toàn bộ gan chuột bình thường, không bị tổn thương. 

d. Hàm lượng MDA trong gan 

 Cao ethyl acetate từ Mán đỉa ở liều 500 và 1000 mg/kg/ngày thể 

hiện rõ tác dụng bảo vệ gan, ở liều 2000 mg/kg/ngày có tác dụng bảo vệ 

gan tương đương với Silymarin trong thí nghiệm này. 

Kết luận mục 3.1. 

Cao toàn phần và hầu hết các cao phân đoạn của 7 loài dược liệu thể 

hiện hoạt tính chống oxy hóa thấp trong mô hình thử nghiệm cho 

electron, nhưng lại có hoạt  tính chống oxy hóa rất cao trong mô hình 

cho nguyên tử hydro với các giá trị IC50 ở trong khoảng từ 1/22 đến 1/2 

so với chất đối chứng dương curcumin. 
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Trong cả 2 mô hình chống oxy hóa hóa học, cao toàn phần và các 

cao phân đoạn cây Mán đỉa và Cổ ướm đều thể hiện kết quả hoạt tính 

chống oxy hóa cao hơn cả curcumin và cao hơn so với 5 loài dược liệu 

còn lại. Kết quả thực nghiệm tác dụng chống oxy hóa của cao ethyl 

acetate từ Mán đỉa trong mô hình chống oxy hóa hóa học cho nguyên tử 

hydro và mô hình chống oxy hóa sinh học - bảo vệ gan in vitro cũng 

như in vivo đều cho thấy có sự tương thích tốt và cao hơn rất nhiều so 

với chất đối chứng dương curcumin. 

Đây là cơ sở cho các bước nghiên cứu tiếp theo: chọn 2 cây dược 

liệu Mán đỉa và Cổ ướm để tiến hành quá trình phân lập cấu tử, chọn lựa 

mô hình thử nghiệm cho nguyên tử hydro - bắt gốc tự do DPPH để đánh 

giá hoạt tính chống oxy hóa của các cấu tử phân lập được và định lượng 

các cấu tử có hoạt tính cao trong tất cả các loài dược liệu nghiên cứu.  

3.2. Các hợp chất từ loài Mán đỉa và Cổ ướm  

3.2.1. Hợp chất số 1: lup-20(29)-en-3-one, hợp chất lần đầu tiên được 

phân lập từ chi Archidendron. 

Hợp chất số 1: dạng chất bột màu trắng, tan tốt trong chloroform.  
1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δH 1,08 (s, H-23/H-26), 1,03 (s, H-24), 0,93 (s, H-25), 0,96 

(s, H-27), 0,80 (s, H-28), 4,57 (s, H-29a), 4,70 (s, H-29b), 1,69 (s, H-30). 13C-NMR (125 

MHz, CDCl3) C (ppm): 39,6 (C-1), 34,1 (C-2), 218,2 (C-3), 47,4 (C-4), 55,0 (C-5), 19,3 

(C-6), 33,6 (C-7), 40,8 (C-8), 49,8 (C-9), 36,9 (C-10), 21,5 (C-11), 25,2 (C-12), 38,2 (C-

13), 42,9 (C-14), 27,5 (C-15),  35,5 (C-16), 43,0 (C-17), 48,3 (C-18), 48,0 (C-19), 150,9 

(C-20), 29,9 (C-21), 39,6 (C-22), 26,7 (C-23), 21,1 (C-24), 16,0 (C-25), 15,8 (C-26), 14,5 

(C-27), 18,0 (C-28), 109,4 (C-29), 19,7 (C-30).  

3.2.2. Hợp chất số 2: α-tocospiro A, hợp chất lần đầu tiên được phân 

lập từ chi Archidendron. 

Hợp chất số 2: dạng dầu, màu trắng, tan tốt trong acetone. 
 1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δH  (ppm): 2,02 (s, H-3a), 1,82 (s, H-5a), 1,83 (s, H-

6a), 1,05 (s, H-9a), 0,85 (d, 7,0, H-13), 0,84 (d, 6,5, H-17a), 0,87 (d, 7,0, H-21a/H-22), 

4,17 (s) (-OH). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3) C (ppm): 204,9 (C-1), 92,2 (C-2), 207,1 

(C-3), 24,9 (C-3a), 89,1 (C-4), 163,0 (C-5), 11,8 (C-5a), 139,3 (C-6), 8,7 (C-6a), 32,9 

(C-7),  36,2 (C-8), 87,0 (C-9), 25,5 (C-9a), 41,5 (C-10), 22,5 (C-11), 37,3 – 37,6 (C-12, 

C-14, C-16, C-18), 32,7 (C-13), 32,8 (C-17), 19,7 (C-13a), 19,8 (C-17a), 24,8 (C-15), 

24,5 (C-19), 39,4 (C-20), 28,0 (C-21), 22,7 (C-21a), 22,6 (C-22).  
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3.2.3. Hợp chất số 3: spinasterol, hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ 

chi Archidendron. 

Hợp chất số 3: dạng bột màu trắng, tan tốt trong chloroform.  
1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δH  (ppm):  5,15 (brs, H-7), 1,03 (d, 6,5, H-21), 0,85 (d, 

6,5, H-26), 0,81 (d, 6,0, H-27), 0,81 (t, 7,0, H-29), 0,80 (s, H-19), 0,55 (s, H-18), 3,59 

(m, H-3), 5,17 (dd, 9,0, 15,0, H-22), 5,03 (dd, 8,5, 15,0, H-23). 13C-NMR (125 MHz, 

CDCl3) C (ppm): 37,2 (C-1), 31,5 (C-2), 71,1 (C-3), 38,0 (C-4), 40,3 (C-5), 29,7 (C-6), 

117,5 (C-7), 139,6 (C-8), 49,5 (C-9), 34,2 (C-10), 21,6 (C-11), 39,5 (C-12), 43,3 (C-13), 

55,1 (C-14), 23,0 (C-15), 28,5 (C-16), 55,9 (C-17), 12,1 (C-18), 13,0 (C-19), 40,8 (C-

20), 21,4 (C-21), 138,2 (C-22), 129,5 (C-23), 51,3 (C-24), 31,9 (C-25), 21,1 (C-26), 19,0 

(C-27), 25,4 (C-28), 12,3 (C-29).  

3.2.4. Hợp chất số 4: oleanolic acid, hợp chất lần đầu tiên được công bố 

trong loài Cổ ướm (A. bauchei). 

Hợp chất số 4: dạng chất bột màu trắng, tan tốt trong chloroform. 
 1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δH (ppm): 1,16 (s, H-27), 0,98 (s, H-23), 0,96 (s, H-30); 

0,92 (s, H-29), 0,90 (s, H-25), 0,77 (s, H-24), 0,74 (s, H-26),  2,82 (d, H-18), 5,27 (H-12), 

3,22 (dd, 11,5; 4,0, H-3). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3) C (ppm): 38,30 (C-1), 27,31 (C-2), 

79,18 (C-3), 38,53 (C-4), 55,35 (C-5), 18,43 (C-6), 32,74 (C-7), 39,40 (C-8), 47,77 (C-

9), 37,23 (C-10), 23,04 (C-11), 122,78 (C-12), 143,74 (C-13), 41,72 (C-14), 27,82 (C-

15), 23,54 (C-16), 46,67 (C-17), 41,09 (C-18), 46,01 (C-19), 30,82 (C-20), 33,93 (C-21), 

32,58 (C-22), 28,24 (C-23), 15,69 (C-24), 15,46 (C-25), 17,29 (C-26), 26,09 (C-27), 183,69 

(C-28), 33,21 (C-29), 23,72 (C-30).  

3.2.5. Hợp chất số 5: daucosterol, đây là lần đầu tiên thông báo về 

thành phần hóa học trong chi Archidendron.  

Hợp chất số 5: dạng bột màu trắng, tan tốt trong hỗn hợp CHCl3: 

CH3OH (2:1, v/v).  
1H-NMR (CDCl3 + CD3OD, 500 MHz) δH (ppm): 4,41 (d, 7,5, H-1’), 3,26 (m, H-

2’), 3,30 – 3,47 (m, H-3’/ H-4’/ H-5’), 3,76 (dd, 12,0, 5,0 H-6’a), 3,84 (dd, J = 12,0, 3,0 

H-6’b), 3,58 (m, H-3), 5,37 (d, 5,0, H-6), 0,69 (s, H-18), 1,01 (s, H-19), 0,93 (d, H-21), 

0,82 (d, H-26), 0,83 (d, H-27), 0,85 (t, H-29).  

3.2.6. Hợp chất số 6: methyl gallate, hợp chất lần đầu tiên được phân 

lập từ loài A. bauchei. 

Hợp chất 6: dạng tinh thể, màu trắng, tan tốt trong acetone, mp: 

201,2 - 202,5 οC, M= 184,0. 
 1H-NMR (500 MHz, CD3OD) δ (ppm): 7,07 (2H, s, H-2 và H-6), 3,83 (3H, s, H-

8).13C-NMR (125 MHz, CD3OD) δ (ppm): 169,0 (s, C-7), 146,4 (s, C-3&C-5), 139,7 (s, 

C-4), 121,5 (s, C-1), 110,1 (d, C-2&C-6), 52,2 (q, C-8).  
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3.2.7. Hợp chất số 7: quercetin, hợp chất lần đầu tiên được phân lập từ 

loài A. bauchei. 

Hợp chất số 7: dạng bột màu vàng, mp: 315,4 - 316,8 0C, M= 

302,05. 
1H-NMR (DMSO-d6, 500 MHz) δ: 12,48 (1H, s, 5-OH), 7,68 (1H, d, J = 2,5 Hz, H 2’), 

7,54 (1H, dd, J = 2,0, 6,5 Hz, H-6’), 6,89 (1H, d, J = 8,5 Hz, H-5’), 6,41 (1H, d, J = 2,0 

Hz, H-8), 6,19 (1H, d , J = 2,0 Hz, H-6). Phổ 13C-NMR (125 MHz, DMSO-d6) δ (ppm): 

146,9 (C-2), 135,8 (C-3), 175,9 (C-4), 160,8 (C-5), 98,3 (C-6), 163,9 (C-7), 93,4 (C-8), 

156,3 (C-9), 103,1 (C-10), 122,1 (C-1’), 115,2 (C-2’), 145,2 (C-3’), 147,8 (C-4’), 115,7 

(C-5’), 120,1 (C-6’).  

3.2.8. Hợp chất số 8: rutin, hợp chất lần đầu tiên được phân lập trong 

loài A. bauchei. 

Hợp chất số 8: dạng chất rắn vô định hình, màu vàng, tan tốt trong 

methanol, 194,5-195,8 0C, M= 610,16. 
 1H-NMR (DMSO-d6, 500 MHz) H (ppm): 7,55 (1H, d, 2,0 Hz, H-6’), 7,53 (1H, d, 

2,5 Hz, H-5’), 6,83 (1H, d, 2,0 Hz, H-2’), 6,36 (1H, s, Hz, H-8) và 6,16 (1H, d, 1,0 Hz, 

H-6), 5,32 (t, 3,5, H-1’’), 4,39 (s, H-1’’’), 0,99 (d, 6,0, H-6’’’). 13C- NMR (125 MHz, 

DMSO-d6) δ (ppm): 156,2 (C-2), 133,2 (C-3), 177,2 (C-4), 161,1 (C-5), 98,9 (C-6), 

165,1 (C-7), 93,7 (C-8), 156,2 (C-9), 103,5 (C-10), 121,0 (C-1’), 115,2 (C-2’), 144,8 (C-

3’), 148,6 (C-4’), 116,1 (C-5’), 121,6 (C-6’), 101,3 (C-1”), 74,1 (C-2”), 76,5 (C-3”), 

70,5 (C-4”), 75,9 (C-5”), 67,0 (C-6”), 100,7 (C-1”’), 70,3 (C-2”’), 70,0 (C-3”’), 71,9 (C-

4”’), 68,2 (C-5”’), 17,7 (C-6”’).  

3.2.9. Hợp chất số 9: α-tocopherol, đây là lần đầu tiên thông báo về 

thành phần hóa học trong chi Archidendron. 

Hợp chất số 9: dạng dầu, màu trắng, tan tốt trong acetone. 
 1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δH (ppm): 1,23 (s, H-2a), 1,78 (m, H-3), 2,60 (t, 7,0, H-

4), 2,11 (s, H-5a/H-8b), 2,16 (s, H-7a), 1,54 (m, H-1’), 1,41 (m, H-1’), 1,43 (m, H-2’), 

1,92 (m, H-6’), 1,28 (m, H-10’), 1,05 (m, H-11’), 1,53 (d, 6,5, H-12’), 0,87 (d, 6,5, H-

12’a/ H-13’). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3) δc (ppm): 74,5 (C-2), 23,8 (C-2a), 31,6 (C-3), 

20,8 (C-4), 117,4 (C-4a), 118,5 (C-5), 11,3 (C-5a), 144,5 (C-6), 121,0 (C-7), 12,2 (C-7a), 

122,6 (C-8), 145,6 (C-8a), 11,8 (C-8b), 39,8 (C-1’), 21,1 (C-2’), 37,3 – 37,5 (C-3’, C-5’, C-

7’, C-9’), 32,8 (C-4’, C-8’), 19,8 (C-4’a, C-8’a), 24,5 (C-6’), 24,8 (C-10’), 39,4 (C-11’), 28,0 

(C-12’), 22,6 (C-12’a), 22,7 (C-13’).  

3.2.10. Hợp chất số 10: betulinic acid, hợp chất lần đầu tiên thông báo 

về thành phần hóa học trong chi Archidendron. 

Hợp chất số 10: dạng chất bột màu trắng, tan trong chloroform.  
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1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δH (ppm): 3,17 (dd, 10,5, 6,0, H-3), 0,96 (s, H-23), 0,75 

(s, H-24), 0,82 (s, H-25), 0,94 (s, H-26), 0,97 (s, H-27), 4,60 (s, H-29), 4,73 (s, H-29), 

1,69 (s, H-30). 13C-NMR (125 MHz, CDCl3) δC (ppm): 38,9 (C-1), 27,2 (C-2), 79,0 (C-3), 

38,8 (C-4), 55,5 (C-5), 18,4 (C-6), 34,5 (C-7), 40,8 (C-8), 50,7 (C-9), 37,3 (C-10), 21,0 

(C-11), 25,7 (C-12), 38,4 (C-13), 42,6 (C-14), 30,7 (C-15), 32,4 (C-16), 56,4 (C-17), 

47,1 (C-18), 49,2 (C-19), 150,9 (C-20), 29,8 (C-21), 37,3 (C-22), 28,0 (C-23), 15,4 (C-

24), 16,1 (C-25), 16,0 (C-26), 14,8 (C-27), 179,4 (C-28), 109,6 (C-29), 19,4 (C-30).           

3.2.11. Hợp chất số 11: -spinasterone, hợp chất lần đầu tiên thông báo 

về thành phần hóa học trong chi Archidendron. 
1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δH (ppm): 0,58 (s), 1,02 (s) cùng với 4 nhóm methyl ở 

mạch nhánh tại 1,03 (d, 8,5), 0,82 (dd, 7,5;4,5), 0,85 (d, 8,0), 0,79 (m). 13C-NMR (125 

MHz, CDCl3) δC (ppm): 38,8 (C-1), 38,1 (C-2), 212,0 (C-3), 44,3 (C-4), 42,9 (C-5), 30,1 

(C-6), 117,0 (C-7), 139,5 (C-8), 48,9 (C-9), 34,4 (C-10), 21,7 (C-11), 39,4 (C-12), 43,3 

(C-13), 55,1 (C-14), 23,0 (C-15), 28,5 (C-16), 55,9 (C-17), 12,1 (C-18), 12,5 (C-19), 

40,8 (C-20), 21,4 (C-21), 138,1 (C-22), 129,6 (C-23), 51,3 (C-24), 31,9 (C-25), 19,0 (C-

26), 21,1 (C-27), 25,4 (C-28), 12,2 (C-29).  

3.2.12. Hợp chất số 12: stigmasterol 

Hợp chất số 12: dạng tinh thể hình kim, không màu, 155-157 οC. 1H-

NMR δH 5,18 (m, H-6), 5,16 (m, H-22), 5,03 (1H, dd, H-23).  

3.2.13. Hợp chất số 13: 1-octacosanol 

Hợp chất số 13: dạng bột, màu trắng, tan tốt trong chloroform. M= 

412,0, 1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δH (ppm): 0,88 (t, 7,0, H-28), 3,64 (t, 

7,0, H-1), 1,57 (H-2), 1,25 đến 1,34 ppm (H-3 đến H-27). Hợp chất lần 

đầu tiên được phân lập từ chi Archidendron. 

3.2.14. Hợp chất số 14: docosenoic acid  

Hợp chất số 14: dạng dầu, không màu, tan chloroform, M= 338, 

CTPT: C22H42O2. 1H-NMR (500 MHz, CDCl3) δH (ppm):  0,88 (t, 7,0, H-

22), 3 nhóm methylene tại H 1,63, 2,00, 2,34 (t, J = 7,5), và proton 

olefinic tại H 5,34 (m); và nhiều proton các nhóm methylene trong 

khoảng H từ 1,14 đến 1,42 ppm. 13C-NMR (500 MHz, CDCl3) δC (ppm):  

180,3 (C-1); 2 carbon của nối đôi tại C 130,0 và 129,7; 1 nhóm methyl 

tại C 14,1 và nhiều nhóm methylene.  

3.2.15. Hợp chất số 15: quercetin 3-O--L-rhamnopyranoside 

Hợp chất số 15: dạng chất bột, màu vàng nhạt, M= 448,1.  
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1H-NMR (500 MHz, CD3OD) δH (ppm): 6,21 (d, 2,0, H-6), 6,38 (d, 2,0, H-8), 7,35 (d, 

2,0, H-2’), 6,93 (d, 8,0, H-5’), 7,32 (dd, 8,0, 2,0, H-6’), 5,37 (d, 1,5, H-1’’), 4,24 (m, H-

2’’), 3,77 (dd, 9,5, 3,5, H-3’’), 3,36 (d, 9,5, H-4’’), 3,44 (m, H-5’’), 0,96 (d, 6,5, H-6’’). 
13C-NMR (125 MHz, CD3OD) δC (ppm): 159,3 (C-2), 136,2 (C-3), 179,6 (C-4), 163,2 (C-5), 

99,8 (C-6), 165,8 (C-7), 94,7 (C-8), 158,5 (C-9), 105,9 (C-10), 123,0 (C-1’), 117,0 (C-2’), 

146,8 (C-3’), 149,8 (C-4’), 116,4 (C-5’), 122,9 (C-6’), 103,5 (C-1’’), 71,9 (C- 2’’), 72,1 (C- 

3’’), 73,3 (C- 4’’), 72,0 (C- 5’’), 17,6 (C- 6’’).    

3.2.16. Hợp chất số 16: 7-O-galloyltricetiflavan  

Hợp chất số 16 được tách ra ở dạng chất rắn vô định hình, màu nâu 

sẫm và tan tốt trong methanol. Phổ ESI-MS (-) cho peak ion giả phân tử 

tại m/z 440,7 ([M-H]-) (tính toán công thức phân tử C22H18O10 là 442,4). 

Phổ 1H-NMR của hợp chất này chỉ ra các tín hiệu của 4 proton thơm 

với 2 singlet tại  6,45 (H-2’, 6’); 7,19 (H-2’’, 6’’) và 2 doublet (J = 2,0 

Hz) tại  6,19 (H-8); 6,21 (H-6). Tín hiệu của proton của 2 nhóm 

methylen được quan sát ở   từ 1,96 ÷ 2,18 ppm (H-3), từ 2,64 đến 2,77 

ppm (H-4). Ngoài ra, 1 proton của nhóm oxymethine cũng được thấy tại 

 4,82 ppm. Phổ 13C - NMR và DEPT cho biết phân tử có chứa 2 nhóm 

methylen ( 20,4; 30,4); 1 nhóm oxymethine ( 79,1); 1 nhóm carboxyl 

( 167,1) và nhiều carbon thơm khác. Trong số các nguyên tử carbon 

thơm có nhiều carbon bậc bốn gắn với oxy ở  từ 133,7 đến 157,7 ppm. 

Các dữ kiện phổ 1H- NMR và 13C- NMR của hợp chất này cho phép dự 

đoán đây là một polyphenol. 

Các tương tác trên phổ HMBC giữa H-2’’, H-6’’ ( 7,19) và C-1’’ ( 

120,8), C-4’’( 140,4), C-7’’ ( 167,1) và tương tác H-2’’/C-3’’ ( 

146,6), H-6’’/C-5’’ ( 146,6) xác nhận sự tồn tại của hợp phần galloyl 

trong phân tử.  Tương tự, các tương tác giữa H-2’, H-6’ ( 6,45) và C-1’ 

( 134,1), C-4’ ( 133,7) và tương tác H-2’/C-3’ ( 146,9), H-6’/C-5’ ( 

146,9) chứng tỏ vòng B của khung flavan bị thế ở các vị trí 3’,4’,5’ bằng 

các nhóm –OH. Tương tác của cặp proton meta H-8 ( 6,19), H-6 ( 

6,21) với C-10 ( 108,7), C-7 ( 151,4) và tương tác H-8/C-9 ( 157,7), 

H-6/C-5 ( 157,3) đề nghị vòng A của khung flavan thế ở vị trí 5,7. 
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Các tương tác H-2/H-3, H-3/H-4 trên phổ COSY và H-2/C-3, H-2/C-

4, H-3/C-2, H-3/C-4, H-4/C-2, H-4/C-3 trên phổ HMBC cho phép xây 

dựng vòng C của khung flavan. Sự liên hệ giữa vòng C với vòng A, B 

được thấy qua các tương tác trên phổ HMBC H-2/C-1’, H-2/C-2’ (6’), 

H-4/C-5, H-4/C-9, H-4/C-10. 

Hằng số tương tác giữa proton H-2 với H-3 (J = 2,0, 10,0 Hz) chứng 

tỏ H-2 chiếm vị trí axial trong cấu dạng ghế của vòng C của khung 

flavan. Tuy nhiên các dữ kiện phổ không cho phép thiết lập cấu hình 

tuyệt đối của C-2. Vị trí của nhóm galloyl được xác định bằng cách so 

sánh độ chuyển dịch hoá học của các nguyên tử carbon C-6, C-7, C-8 

của hợp chất này với số liệu phổ tương ứng của chất tham khảo 7-O-

galloyltricetiflavan [78]. Kết quả cho thấy có sự phù hợp rất tốt giữa 

hợp chất số 16 với chất tham khảo. Do vậy, hợp chất số 16 được xác 

định là 7-O-galloyltricetiflavan.  

 

 

 

 

Hình 3.3. Cấu trúc hoá học của hợp chất số 16: 7-O-Galloyltricetiflavan. 

Kết luận mục 3.2. 

Từ 2 loài Cổ ướm và Mán đỉa đã phân lập và xác định cấu trúc hóa 

học của 16 hợp chất, trong đó có 8 cấu tử lần đầu tiên được phân lập từ 

chi Archidendron.  Loài Cổ ướm lần đầu tiên được nghiên cứu về thành 

phần hóa học và từ loài này đã phân lập được 10 hợp chất. 

3.3. Hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất đã phân lập  

3.3.1. Trong mô hình DPPH 
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Hình 3.4 Giá trị IC50 của các cấu tử phân lập được so với curcumin. 

Kết quả hoạt tính chống oxy hóa của 16 hợp chất được chia thành 2 

nhóm: nhóm thứ nhất gồm 6 hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa tốt: 

quercetin, methyl gallate, quercitrin, α-tocopherol, rutin và 7-O-

galloyltricetiflavan; trong đó, quercetin có tác dụng mạnh nhất với IC50 

là 1,93µg/mL. Kế tiếp là methyl gallate, quercitrin, α-tocopherol, rutin 

và 7-O-galloyltricetiflavan với IC50 tương ứng là 1,95; 2,35; 6,97; 7,48 

và 12,10 µg/mL. Nhóm thứ hai, các hợp chất chống oxy hóa thấp: 

daucosterol, betulinic acid, lup-20 (29)-en-3-one, α-tocospiro A, α-

spinasterol, stigmasterol, spinasterone, oleanolic acid, 1-octanolic acid 

và docosenoic. 

3.3.2. Mối tương quan giữa hoạt tính bắt gốc tự do DPPH và thử 

nghiệm hoạt tính chống oxy hóa- bảo vệ gan in vitro sinh học 

Chọn 6 hợp chất tinh khiết thuộc 2 nhóm trên để tiếp tục đánh giá 

hoạt tính chống oxy hóa trên mô hình sinh học chống oxy hóa - bảo vệ 

gan qua thử nghiệm in vitro. Trong 6 chất tinh khiết: 7-O-

galloyltricetiflavan có tác dụng mạnh nhất với ED50 là 1,02µg/mL, mạnh 

gấp 6 lần so với curcumin. Kế tiếp là methyl gallate với ED50 là 7,31 

µg/mL gần tương đương so với curcumin và quercitrin là 30,64 µg/mL. 

Daucosterol, 1-octacosanol và docosenoic thể hiện tác dụng chống oxy hóa 

thấp trên mô hình thí nghiệm.  

Khi so sánh giá trị ED50 với giá trị IC50: có sự phù hợp của 2 mô hình 

khác nhau được khẳng định thông qua hệ số tương quan chặt chẽ giữa 

hai mô hình ở nồng độ 20 và 100 µg/mL (R = 0,9586 và R = 0,9832). 

Kết quả cũng cho thấy, các hợp chất này thể hiện hoạt tính chống oxy 

hóa- bảo vệ gan chủ yếu theo cơ chế bắt gốc tự do DPPH.  

3.3.3. Xác nhận cơ chế chống oxy hóa của các hợp chất đã phân lập 

bằng phương pháp hóa tính toán 
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4 hợp chất: methyl gallate, quercitrin, rutin và quercetin có khả năng 

chống oxy hóa mạnh tiếp tục được đánh giá khả năng chống oxy hóa bằng 

phương pháp hóa tính toán. 

3.3.3.1. Khảo sát phương pháp tính năng lượng phân ly liên kết O-H 

Phương pháp tính toán phù hợp để đánh giá khả năng chống oxy hóa 

của các hợp chất nghiên cứu thông qua đại lượng nhiệt động là năng 

lượng phân ly liên kết (BDE). Hai phương pháp tính toán được đề xuất  

để so sánh lẫn nhau, phương pháp thứ nhất: tính năng lượng điểm đơn ở 

mức lý thuyết B3LYP/6-311++G(2p,2p) dựa trên cấu trúc tối ưu ở PM6, 

phương pháp thứ hai: tính năng lượng điểm đơn ở mức lý thuyết 

B3LYP/6-311++G(2df,2p) dựa trên cấu trúc tối ưu ở B3LYP/6-31G(d). 

Bảng 3.1. Giá trị BDE (O – H) (kcal/mol) của các liên kết trong phân 

tử methyl gallate theo hai phương pháp 
B3LYP / 6-311 ++ G (2d, 2p) // PM6 B3LYP / 6-311 ++ G (2df, 2p) // 

B3LYP / 6-31G (d) 

BDE (OH) kcal/mol 

O3-H 83,24 O3-H 81,25 (-1,99) 

O4-H 81,81 O4-H 80,20 (-1,61) 

O5-H 89,89 O5-H 88,26 (-1,63) 

 Sự khác nhau giữa hai phương pháp này nằm trong khoảng rất nhỏ 

1,7 kcal/mol. Tuy nhiên, thời gian tính toán của phương pháp B3LYP/6-

311++G(2d,2p)//PM6 ít hơn so với phương pháp B3LYP/6-

311++G(2df,2p) // B3LYP/6-31G(d). Vì vậy, phương pháp B3LYP/6-

311++G(2d,2p)//PM6 được áp dụng để nghiên cứu cho các hợp chất còn 

lại quercitrin, rutin và quercetin. 

3.3.3.2. Năng lượng phân ly liên kết O-H của các hợp chất methyl 

gallate, quercitrin, rutin và quercetin 

Bảng 3.2. Năng lượng phân ly liên kết (BDE) của methyl gallate, quercitrin, 

rutin và quercetin tính toán theo B3LYP/6-311 ++ G (2d, 2p)// PM6 

Methyl gallate Quercitrin Rutin Quercetin 

BDE(O-H), kcal/mol 

O3-H 83,24 O7’-H 82,87 O7’-H 83,97 O7’-H 81,16 
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O4-H 81,81 O8’-H  77,20 O8’-H  79,90 O8’-H 78,73 

O5-H 89,89 O11-H 90,69 O11-H 90,07 O11-H 82,26 

  O12-H  100,44 O12-H  93,4 O12-H 98,15 

      O13-H 89,92 

IC50 (µmol/ mL) 

0,011 0,005 0,012 0,006 

Giá trị BDE(O-H) thấp nhất của các hợp chất methyl gallate, 

quercitrin, rutin và quercetin được xác định ở vị trí para của vòng 

phenolic tương ứng là O4-H, O8’-H, O8’-H và O8’H. Trong đó, 2 hợp 

chất quercitrin và quercetin có giá trị BDE(O-H) gần nhau, rutin và 

methyl gallate gần bằng nhau. BDE (OH) của quercitrin và quercetin 

nhỏ hơn rutin và methyl gallate. Như vậy, 2 hợp chất quercitrin và 

quercetin có khả năng cho nguyên tử hydro dễ hơn rutin và methyl 

gallate. Điều này phù hợp với kết quả thực nghiệm theo phép thử DPPH 

(giá trị IC50 (quy về µmol/mL)). Các kết quả khảo sát thực nghiệm cũng 

như tính toán cho thấy quercitrin và quercetin, rutin và methyl gallate 

thể hiện hoạt tính chống oxy hóa- bảo vệ gan theo cơ chế 1: chuyển 

nguyên tử hydro sang gốc tự do. 

3.4. Định lượng các cấu tử có hoạt tính chống oxy hóa tốt trong 7 

loài dược liệu  

5 hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa tốt nhất: quercetin, methyl 

gallate, quercitrin, α-tocopherol, rutin dùng làm chất chuẩn để tiến hành 

định lượng trong các cao dược liệu.  

3.4.1. Chuẩn bị mẫu 

 Tương tự như mục 2.9 

3.4.2. Kiểm tra phương pháp định lượng 

Tiến hành thẩm định phương pháp định lượng với các nội dung sau: 

tính thích hợp của hệ thống (độ lặp lại của thời gian lưu), xác định 

khoảng tuyến tính, độ lặp lại. 

3.4.2.1. Thời gian lưu 
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Tiến hành bơm 5 lần dung dịch chuẩn methyl gallate (0,105 mg/mL), 

quercetin (0,106 mg/mL) và rutin (0,107 mg/mL), quercitrin (11,760 

µg/mL), α-tocopherol (1,463 μg/mL) vào hệ thống HPLC và tiến hành 

sắc ký theo điều kiện đã chọn. Thời gian lưu của các hợp chất : methyl 

gallate, rutin, quercetin, quercitrin và α-tocopherol lần lượt là 15,48 ± 

0,12, 33,58 ± 0,18, 55,62 ± 0,42, 15,03 ± 0,18 và 11,21 ± 0,11 phút. Độ 

lệch chuẩn tương đối (RSD) của thời gian lưu của các hợp chất đều nhỏ 

hơn 2%, điều này chứng tỏ điều kiện sắc ký là phù hợp. 

3.4.2. 2.  Khoảng tuyến tính 

Đường chuẩn được xác định bằng cách chuẩn bị và triển khai sắc ký 

dãy các dung dịch chuẩn: methyl gallate (từ 0,005 đến 0,208 mg/mL), 

rutin (từ 0,005 đến 0,213 mg/mL), quercetin (từ 0,005 đến 0,211 

mg/mL), quercitrin (từ 0,470 đến 18,816 µg/mL) và α-tocopherol (từ 

0,975 đến 2,925 μg/mL). Các phương trình hồi quy; 

Methyl gallate: y = 59648698,76x + 20722,99  

Quercetin : y = 48417026,11x + 10733,17 

Rutin: y = 27358692,24x – 488,06    Quercitrin: y = 71262x – 3161,5 

α-tocopherol: y = 1875,1x - 930,15 

Hệ số tương quan từ 0,9992 đến 1,0000 cho thấy mối quan chặt chẽ 

giữa nồng độ chất phân tích và diện tích peak.  

3.4.2. 3.  Độ thu hồi 

Phương pháp phân tích có độ thu hồi trong khoảng 92,84 đến 

98,54%, đáp ứng yêu cầu của phương pháp phân tích bằng HPLC. 

3.4.3. Hàm lượng methyl gallate, rutin, quercetin, quercitrin và α-

tocopherol 

Bảng 3.3. Hàm lượng các hoạt chất trong các mẫu dược liệu 

Hàm lượng trong mẫu dược liệu 

Mẫu 

Methyl 

gallate 

(mg/g) 

Quercetin 

(mg/g) 
α-

Tocopherol 

(mg/g) 

Rutin  

(.10-3 

mg/g) 

Quercitrin 

(.10-3 

mg/g) 

TA5C-

(HPLC)* 

(mg/g) 
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Cổ 

ướm 

1,588 ± 

0,014 

3,145 ± 

0,049 

0,019 ± 

0,001 

45,976 ±  

0,054 

0,017 ± 

0,001 

4,798  

Mán 

đỉa 

14,469 

± 0,133 

0,014 ± 

0,001 

0,359 ± 

0,008 

86,895 ± 

0,104 

9,891 ± 

0,140 

14,939  

Chanh 

ốc 

0,229 ± 

0,002 

2,427 ± 

0,038 

0,466 ± 

0,011 

6,964 ± 

0,008 
0,000 

3,129  

Rạng 

đông 

0,157 ± 

0,001 

0,007 ± 

0,001 

0,251 ± 

0,006 

3,248 ± 

0,004 

0,352 ± 

0,005 

0,419  

Cúc 

nút áo 

0,574 ± 

0,005 

0,008 ± 

0,001 

0,026 ± 

0,001 

10,897 ± 

0,013 

0,178 ± 

0,002 

0,619  

Gối 

hạc 

0,128 ± 

0,001 

0,362 ± 

0,006 

0,052 ± 

0,001 

152,311 ± 

0,178 

0,004 ± 

0,001 

0,694  

Chùm 

gởi 

18,335 

± 0,001 

1,282 ± 

0,020 

0,447 ± 

0,011 

41,8976 ± 

0,049 

7,241 ± 

0,103 

20,113  

Tổng hàm lượng 5 hoạt chất chống oxy hóa trong cao toàn phần của 

Chùm gởi qua kết quả phân tích HPLC là cao nhất, hoàn toàn tương 

đồng với kết quả đánh giá về hàm lượng tổng các chất chống oxy hóa 

trên mô hình cho electron với ammoni molipdenum ở phần 3.1. Điều 

này cho thấy, tuy lực chống oxy hóa cho electron và hoạt lực bắt gốc tự 

do của cao toàn phần tại một nồng độ xác định của Chùm gởi không cao 

bằng Mán đỉa và Cổ ướm, nhưng hàm lượng các hoạt chất này trong cây 

lại lớn hơn.  

Tổng hàm lượng của 5 hoạt chất trong Mán đỉa là 14,939 mg/g và 

Cổ ướm là 4,798 mg/g. Như vậy, đây là 2 loài dược liệu rất có giá trị, 

không chỉ có lực chống oxy hóa và hoạt tính bắt gốc DPPH cao tại một 

nồng độ xác định, mà còn chứa lượng hoạt chất chống oxy hóa lớn. 

3.4.4. Mối tương quan giữa tổng hàm lượng 5 hoạt chất chống oxy 

hóa xác định bằng phương pháp HPLC với tổng các hợp chất 

phenol và với tổng các chất chống oxy hóa 

Bảng 3.4. Hệ số tương quan giữa các thành phần có hoạt tính chống oxy hóa 

Tương quan Phương trình hồi quy Hệ số tương quan 

TPC với TAC y = 0,248x - 3,1553 0,8685 

TA5C-(HPLC) với TPC  y = 0,248x - 3,1553 0,9886 

TA5C-(HPLC) với TAC  y = 0,106x - 15,505 0,9019 

Methyl gallate với TPC y = 0,2478x - 4,4688 0,9979 

Methyl gallate với TAC y = 0,1026x - 16,12 0,8815 
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Rutin với TPC y = 0,1759x + 42,972 0,1030 

Rutin với TAC y = 0,3434x - 21,154 0,4280 

Quercetin với TPC y = -0,004x + 1,1899 0,0980 

Quercetin với TAC y = 0,0022x + 0,5865 0,1131 

Quercitrin với TPC y = 0,1243x - 2,2554 0,9341 

Quercitin với TAC y = 0,0509x - 7,9767 0,8158 

α- tocopherol với TPC y = 0,0039x + 0,0828 0,6123 

α- tocopherol  với TAC y = 0,0008x + 0,0574 0,2851 

Hệ số tương quan (R = 0,8685) giữa hàm lượng tổng phenol và hàm 

lượng TAC cho phép đánh giá nhanh hàm lượng tổng các chất chống 

oxy hóa thông qua tổng phenol [126]. Tổng hàm lượng của 5 hoạt chất 

này có tương quan cao với hàm lượng tổng phenol trong 7 loài, cho thấy 

có sự đóng góp lớn của các hoạt chất này vào hàm lượng tổng phenol. 

Hàm lượng methyl gallate và quercitrin có tương quan chặt chẽ với tổng 

phenol và với tổng chất chống oxy hóa. Như vậy, có thể dựa vào hàm 

lượng methyl gallate và quercitrin để đánh giá nhanh khả năng chống 

oxy hóa của 7 loài dược liệu này. 

KẾT LUẬN 

1. Hoạt tính chống oxy hóa của các cao chiết từ 7 loài dược liệu 

1.1. Cao toàn phần của 7 loài dược liệu được nghiên cứu đều thể hiện 

hoạt tính chống oxy hóa rất tốt trong mô hình thử nghiệm bắt gốc tự do 

DPPH với các giá trị IC50 dao động từ 1,20 ÷ 17,53 µg/mL, mạnh gấp 

khoảng 2 ÷ 32 lần curcumin với IC50 là 38,50 µg/mL. Đặc biệt, Gối hạc 

có hoạt tính mạnh gấp 32 lần curcumin. Tuy nhiên, trong mô hình thử 

nghiệm cho electron với molipdenum, chỉ có cao toàn phần của Mán đỉa 

ở nồng độ thấp (0,1 mg/mL) có lực chống oxy hóa tương đương 

curcumin ở cùng nồng độ, nhưng xét về hàm lượng thì tổng chất chống 

oxy hóa trong Chùm gởi lại nhiều nhất. 

1.2. Tương tự cao toàn phần, tất cả các cao phân đoạn từ 7 loài dược 

liệu đều thể hiện hoạt tính chống oxy hóa cao hơn curcumin trong mô 

hình cho nguyên tử hydro, trừ cao n-hexane của Chùm gởi, cao n-

butanol của Chanh ốc và cao n-hexane của Rạng đông thấp hơn 
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curcumin một ít. Đáng chú ý, cả 5 cao phân đoạn của cây 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. Mỗi loài dược 

liệu trong 6 loài còn lại đều có từ 1 đến 2 cao phân đoạn có hoạt tính bắt 

gốc DPPH rất tốt với IC50 ở trong khoảng từ 1/2 đến 1/21 so với 

curcumin. 

1.3. Trong các cao phân đoạn, đáng chú ý nhất là cao ethyl acetate của 

Mán đỉa: có hoạt tính chống oxy hóa - dập tắt gốc DPPH tốt nhất với giá 

trị IC50 chỉ bằng 1/22 so với curcumin, đồng thời cũng thể hiện lực 

chống oxy hóa - cho electron tốt nhất. Mặt khác, trong thử nghiệm in 

vitro trên gan chuột, cao này  cho giá trị ED50 thấp (0,63 µg/mL, chỉ 

bằng khoảng 1/6 ED50 của curcumin là 4,43 µg/mL). Thêm vào đó, 

trong mô hình thực nghiệm in vivo gây tổn thương gan chuột nhắt trắng 

bằng paracetamol, cao ethyl acetate từ Mán đỉa ở liều 500 và 1000 

mg/kg/ngày thể hiện rõ tác dụng bảo vệ gan, ở liều 2000 mg/kg/ngày có 

tác dụng bảo vệ gan tương đương với Silymarin ở liều 50 mg/kg/ngày. 

2. Cấu trúc hóa học và hoạt tính chống oxy của các hợp chất được 

phân lập từ 2 loài Cổ ướm và Mán đỉa 

2.1. Từ phần trên mặt đất của 2 loài Cổ ướm và Mán đỉa cùng thuộc chi 

Archidendron, đã phân lập và xác định được cấu trúc hóa học của 16 

hợp chất. Trong số đó, loài Cổ ướm (A. bauchei) lần đầu tiên được 

nghiên cứu về thành phần hóa học và từ loài này đã phân lập được 10 

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

gồm: lup-20(29)-en-3-one, α-tocospiro A, -spinasterol, -spinasterone, 

daucosterol, 1-octacosanol, betulinic acid, và α-tocopherol; 8 hợp chất 

còn lại là: docosenoic acid, stigmasterol, oleanolic acid, methyl gallate, 

rutin, quercetin, quercitrin và 7-O-galloyltricetiflavan.  

2.2. Trong số 16 hợp chất đã phân lập được, 6 hợp chất có hoạt tính bắt 

gốc DPPH mạnh với IC50 nhỏ hơn nhiều so với curcumin. Quercitrin và 
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methyl gallate được xác nhận chống oxy hóa mạnh trong cả 3 mô hình 

bắt gốc DPPH, in vitro trên gan chuột và hóa tính toán; hoạt tính của 

quercertin và rutin được xác nhận trong thử nghiệm DPPH và hóa tính 

toán; hoạt tính của 7-O-galloyltricetiflavan mạnh trong thử nghiệm bắt 

gốc DPPH và in vitro trên gan chuột; α-tocopherol (vitamin E) có hoạt 

tính mạnh trong bắt gốc DPPH. Ở nồng độ 20 µg/mL và 100 µg/mL, kết 

quả thử nghiệm bắt gốc tự do DPPH và mô hình sinh học chống oxy hóa 

- bảo vệ gan in vitro trên gan chuột của 6 trong 16 hợp chất trên có mối 

tương quan chặt chẽ. Kết quả này chứng tỏ các hợp chất trên thể hiện 

hoạt tính chống oxy hóa - bảo vệ gan chủ yếu theo cơ chế cho nguyên tử 

hydro. Điều này được xác nhận một lần nữa trên cơ sở đánh giá hoạt 

tính chống oxy hóa theo phương pháp tính toán năng lượng phân ly liên 

kết O-H. 

3. Hàm lượng và mối tương quan giữa các thành phần có hoạt tính 

chống oxy hóa 

Đã xác định hàm lượng của 5 hoạt chất: α-tocopherol, methyl 

gallate, rutin, quercetin và quercitrin trong 7 loài dược liệu ở Quảng Trị, 

các loài này có chứa các hoạt chất chống oxy hóa mạnh với lượng tương 

đương hoặc lớn hơn một số loài dược liệu khác đã được công bố. Hàm 

lượng tổng các hợp chất phenol trong 7 loài dược liệu dao động từ 16,66 

÷ 93,22 mg GA/g, tổng flavonoid 5,62 ÷ 71,69 mg QU/g, trong đó Cổ 

ướm và Chùm gởi có hàm lượng cao gấp 3÷4 lần so với 5 loài còn lại. 

Tổng hàm lượng của 5 hoạt chất có tương quan chặt chẽ với tổng các 

hợp chất phenol và với tổng chất chống oxy hóa, cho thấy 5 hoạt chất 

này có sự đóng góp đáng kể vào hàm lượng tổng các hợp chất phenol 

cũng như hàm lượng tổng chất chống oxy hóa. Trong đó, methyl gallate 

và quercitrin có tương quan chặt chẽ với tổng các hợp chất phenol và 

với tổng chất chống oxy hóa, vì vậy có thể dựa vào hàm lượng methyl 
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gallate và quercitrin để đánh giá nhanh khả năng tổng các hợp chất 

phenol cũng như tổng chất chống oxy hóa của 7 loài dược liệu. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học 

của việc sử dụng các loài dược liệu này để chữa bệnh của dân tộc Pako 

và Bru - Vân kiều, đồng thời làm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu phát triển 

nguồn dược liệu và đưa khả năng ứng dụng lên tầm cao hơn và rộng rãi 

hơn. 
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