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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn ñề tài 

 Cây sống ñời thuộc chi Kalanchoe, có tên khoa học là Kalanchoe pinnata 

(Lamk.) Pers, họ Crassulaceae. Các tên gọi khác như cây thuốc bỏng, trường sinh, 

diệp sinh căn, ñà bất tử. Nó vừa là cây cảnh, vừa là một cây thuốc ñược sử dụng từ 

lâu ñời trong y học cổ truyền không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Bộ phận sử 

dụng chủ yếu là lá. 

Trong dân gian, nó ñược dùng trị bỏng, kháng khuẩn, chống viêm nhiễm 

trùng các vết loét sưng ñỏ, cầm máu, dùng làm thuốc giải ñộc, trị một số bệnh ngoài 

da. Cây sống ñời có ưu ñiểm rất dễ trồng, có thể trồng trong nhà, cây rất dễ mọc từ 

răng cưa trên lá và thời gian sinh trưởng ngắn mau cho thu hoạch. Tuy nhiên ở nước 

ta sống ñời chủ yếu dùng làm cây cảnh. 

Các nước trên thế giới ñã sử dụng cây sống ñời từ lâu với nhiều mục ñích 

phong phú. Tại Brazil sử dụng chữa áp-xe, các bệnh vòm họng, viêm phế quản, 

viêm khớp, bóng nước, bỏng, những cục chai, viêm kết mạc, ho, viêm da, bệnh da 

liễu, ñau tai, eczema, phù, sốt, bệnh tăng nhãn áp, nhức ñầu, nhiễm trùng, viêm, côn 

trùng ñốt, các vấn ñề ñường ruột, ngứa, sỏi thận, rối loạn bạch huyết, lở loét miệng 

căng thẳng, nhiễm trùng hô hấp, bệnh thấp khớp, vấn ñề về da, ñau răng, bệnh lao, 

ung thư, loét, suy tiết niệu, mụn cơm, ho gà, vết thương, và sử dụng như thuốc an 

thần. Tại  Ecuador sử dụng chữa nhức mỏi, tiêu chảy, các vấn ñề về da. Tại Ấn Độ 

sử dụng chữa cảm giác khó chịu bụng, sôi, vết bầm tím, bệnh tả, cầm máu sát trùng 

vết cắt, bệnh tiểu ñường, tiêu chảy, kiết lỵ, ñầy hơi, nhức ñầu, sỏi thận, khó tiêu, 

côn trùng cắn, ghẻ, lở loét, suy tiết niệu, vết thương. Tại Mexico sử dụng chữa các 

bệnh nhiễm trùng mắt, nhức ñầu, viêm nhiễm, rối loạn kinh nguyệt, nổi mụn, vết 

thương. Tại Nicaragua sử dụng chữa ñau nhức, bỏng, cảm lạnh, ho, sốt, nhức ñầu, 

ñau, nhiễm trùng ñường hô hấp. Tại Nigeria sử dụng chữa ho, ñau tai, eczema, 

viêm, nổi mụn. Tại Peru sử dụng chữa các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, bóng 

nước, gãy xương, viêm phế quản, ung thư (ung thư hạch), viêm kết mạc, ho, ñau tai, 

nhiễm trùng mắt, ñộng kinh, viêm quầng, sốt, khí ñốt, nhức ñầu, ợ nóng, viêm, các 
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vấn ñề ñường ruột, ñau nửa ñầu, buồn nôn, vấn ñề về da, lở loét, viêm niệu ñạo. Tại 

Nam Mỹ sử dụng chữa bệnh suyễn, ñau tai, ñau ñầu, ức chế các khối u. Tại Mỹ sử 

dụng chữa thủy ñậu, sốt, ñau bụng…[15] 

Trên thế giới các loài thuộc chi Kalanchoe rất ñược chú trọng nghiên cứu 

trong các lĩnh vực: chiết tách, xác ñịnh thành phần các hợp chất hữu cơ, nghiên cứu 

tính kháng khuẩn chống ñộc tế bào … Ở nước ta cho ñến nay chưa có nghiên cứu 

nào mang tính cơ bản về thành phần, tính chất, khả năng ứng dụng, công nghệ khai 

thác các hợp chất hoá học có trong lá sống ñời. Đây là những vấn ñề rất ñáng ñược 

quan tâm nghiên cứu nhằm góp phần quy hoạch, khai thác, chế biến và ứng dụng 

các sản phẩm của cây sống ñời một cách có hiệu quả, khoa học hơn. Với những lý 

do trên, tác giả quyết ñịnh chọn ñề tài:  

"Nghiên cứu chiết tách, xác ñịnh thành phần một số axit hữu cơ trong lá 

cây sống ñời”  

2. Mục ñích nghiên cứu 

-  Xác ñịnh ñộ ẩm, hàm lượng tro trong lá sống ñời Kalanchoe Pinnata; 

-  Xác ñịnh tổng lượng axit hữu cơ trong lá tươi và lá khô; 

-  Định danh một số axit hữu cơ trong lá; 

- Thử hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxi hóa của dịch chiết lá tươi. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng: lá sống ñời ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 

Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

 + Xác ñịnh một số chỉ số như ñộ ẩm, hàm lượng tro của lá tươi; 

+ So sánh, xác ñịnh tổng lượng axit chiết ñược bằng các dung môi 

khác nhau từ các phương pháp chiết khác nhau; 

+  Định danh các axit bằng 2 loại phổ. Axit phân cực yếu bằng GC-

MS và axit phân cực mạnh bằng sắc kí lỏng trao ñổi ion IC; 

+ Tối ưu hóa một số chỉ tiêu cho quy trình chiết lá tươi bằng dung môi 

ancol etylic; 
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+ Thử hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxi hóa của dịch chiết lá tươi. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu lý thuyết 

Phương pháp nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên, tổng quan các tài liệu về 

ñặc ñiểm thực vật, thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của lá sống ñời. Các 

phương pháp chiết tách và xác ñịnh thành phần hóa học của axit. 

4.2. Nghiên cứu thực nghiệm 

 - Phương pháp chiết: ngâm kiệt, chưng ninh, chiết soxhlet bằng các dung môi 

có ñộ phân cực khác nhau. 

 - Phương pháp xác ñịnh các chỉ số vật lý và hóa học: xác ñịnh ñộ ẩm bằng 

phương pháp trọng lượng, xác ñịnh hàm lượng tro bằng phương pháp tro hóa mẫu. 

 - Phương pháp xác ñịnh thành phần hóa học, ñịnh danh và xác ñịnh cấu trúc 

các cấu tử chính bằng các phương pháp sắc kí lỏng trao ñổi ion IC và sắc ký khí 

ghép khối phổ (GC-MS). 

- Thử hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxi hóa của dịch chiết lá tươi. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Cung cấp thông tin khoa học về thành phần axit và công dụng phối hợp của 

nó trong lá cây sống ñời góp phần nâng cao giá trị sử dụng của cây sống ñời.  

6. Cấu trúc luận văn 

 Luận  văn này có 71 trang trong ñó phần mở ñầu 3 trang, kết luận kiến nghị 1 

trang, tài liệu tham khảo có 5 trang. Luận văn có 14 bảng, 41 hình và ñồ thị. Nội 

dung chia thành 3 chương 

Chương 1:  Tổng quan (19 trang) 

Chương 2:  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu (10 trang) 

Chương 3:  Kết quả và thảo luận (34 trang). 
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Hình 1.1: Cây sống ñời 

Hình 1.2: Hoa  sống ñời 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN  

1.1. GIỚI THI ỆU CÂY SỐNG ĐỜI 

Cây sống ñời thuộc [2] 

Lớp: Magnoliopsida 

 Bộ: Saxifragales 

Họ: thuốc bỏng (Crassulaceae) 

Chi: Kalanchoe. Bao gồm khoảng 33 chi chứa khoảng 1.400 loài 

Giới thiệu vài loài sống ñời thuộc chi Kalanchoe 

1.1.1. Trường sinh lông chim, thuốc bỏng [2], [44] 

Tên khoa học: Kalanchoe pinnata.(Lam.) 

Pers còn gọi là Bryophyllum calycinum, 

Bryophyllum pinnatum.                       

Đặc tính thực vật: Cây cỏ, sống lâu năm, 

cao 40 - 60cm. Thân tròn, nhẵn, có ñốm tía (Hình 

1.1). Lá mọc ñối, nguyên hoặc xẻ 3 thùy. Phiến lá 

dày, mọng nước, có răng cưa tròn ở mép. Lá non 

màu hơi tím, lá già màu xanh thẫm. Mép lá, cuống 

lá màu tím tía.  Hoa mọc thõng xuống, màu ñỏ 

hoặc vàng cam tụ tập thành xim trên một cán dài ở 

ngọn thân (Hình 1.2).  Mùa hoa: tháng 1 - 3.  

Phân bố: là loài cây bản ñịa của  

Madagascar. Cây mọc tự nhiên ở các vùng có khí 

hậu ôn hòa thuộc châu Á, Australia, New Zealand, 

Tây Ấn, Macaronesia, Mascarenes, Galapagos, 

Melanesia, Polynesia và Hawai. Nước ta cây phân 

bố rộng khắp các vùng miền.    

Bộ phận dùng: Lá, thân, hoa.   
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Công dụng chỉ ñịnh và phối hợp:  

Vị nhạt, hơi chua, chát, tính mát; có tác dụng giải ñộc tiêu thũng, hoạt huyết 

chỉ thống, bạt ñộc sinh cơ. Ngọn và lá non có thể thái nhỏ nấu canh ăn. Lá thường 

dùng ñể: 

1. Làm thuốc giải ñộc, chữa bỏng, ñắp vết thương, ñắp mắt ñỏ sưng ñau, ñắp 

mụn nhọt và cầm máu; 

2. Dùng chữa viêm loét dạ dày, viêm ruột, trĩ nội, ñi ngoài ra máu; 

3. Do có tác dụng kháng khuẩn nên nó ñược dùng trị bệnh nhiễm trùng; 

4. Thuốc chống trầm cảm, giảm ñau. 

Đơn thuốc [44] 

1. Lá tươi giã nát ñắp hoặc vắt lấy nước bôi hàng ngày. Để uống trong, dùng 

lá tươi (40g), rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước hoặc hoà nước chín, lọc lấy nước cốt ñể 

uống. Lá tươi giã nát, vắt lấy nước, nhỏ vào tai chữa viêm tai giữa cấp tính. Cũng 

nước lá tươi, thêm rượu và ñường uống chữa bị ñòn ngã, bị thương thổ huyết; 

2. Chữa phong khí bỗng dưng phát ngứa: lá thuốc bỏng, nghề răm, lá ké, bồ 

hòn nấu nước xông và tắm. Trong dùng lá ké ñầu ngựa sắc uống; 

3. Chữa ñi lỵ và bệnh trĩ lòi dom, lở loét: Lá Thuốc bỏng và rau Sam, mỗi vị 

5-6g nhai sống hay sắc uống. Nếu lòi dom và lỗ hậu môn lồi, nấu nước Bồ kết ngâm 

rửa và giã lá  thuốc bỏng ñắp ngoài; 

4. Say rượu: Ăn 10 lá sống ñời sau 10 phút sẽ khỏi say; 

5. Viêm họng: Ăn 10 lá sống ñời, chia làm 10 lần trong ngày (sáng 4, chiều  

4, tối 2). Nên nhai ngậm và nuốt cả bã. Dùng trong 3 ngày là khỏi; 

6. Mất sữa: Sáng và chiều mỗi lần ăn 8 lá sống ñời, sau 2 ngày sẽ có sữa; 

7. Mất ngủ: Chiều và tối ăn mỗi lần 8 lá sống ñời, giấc ngủ sẽ ñến sớm; 

8. Viêm xoang mũi: Giã nát 2 lá sống ñời, lấy nước thấm vào bông, nút hố 

mũi bên viêm. Ngày làm 4-5 lần; 

9. Trĩ nội: Mỗi ngày dùng 10 lá sống ñời (sáng 4 lá, chiều 4 lá, tối 2 lá) nhai 

nuốt bớt nước, bã bỏ vào gạc vải, ñắp lên hậu môn. Trước khi ñắp thuốc phải làm 

vệ sinh hậu môn bằng nước pha muối. Sau 20-45 ngày sẽ khỏi. 
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1.1.2. Trường sinh xuân, báo hỉ [41] 

Tên khoa học:  Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 

Đặc tính thực vật:  Cây thân thảo cao 

15 - 30cm, cành nhánh mềm, ngắn, mập. Lá 

ñơn mọc ñối, dạng bầu dục gần tròn, mép 

răng cưa nông, màu xanh bóng, mập (Hình 

1.3). Hoa cụm, dạng tán ở ñỉnh, mang nhiều 

hoa xếp sát nhau, cánh tràng nhiều, mềm màu 

hồng ñến ñỏ. Ra hoa tháng 1- 5. Quả hiếm 

thấy.  

 Bộ phận dùng: lá 

 Loài ñặc hữu và sống phổ biến ở Madagasca, sau du nhập vào nước ta từ 

Thái Lan nên trước ñây gọi Sống ñời Thái Lan. Được trồng nhiều ở Nam bộ. 

 Công dụng chỉ ñịnh và phối hợp:  Dân ta dùng làm cây cảnh trang trí trong 

gia ñình và trị bỏng, chữa say rượu và cầm chảy máu cam. 

1.1.3.  Trường sinh nguyên, trường sinh lá to, trường sinh dẹt [36] 

Tên khoa học: Kalanchoe integra (Medik.) O. Kuntze  

Đặc tính thực vật: Cây thảo mọc 

ñứng, thân tròn hay hơi vuông, gióng ngắn ở 

dưới. Lá mập, hình trái xoan dài, mép khía 

răng, gốc thuôn có cuống dài; phiến lá màu 

xanh nhạt và mốc trắng, lá to có mép có răng. 

Cụm hoa chuỳ mang nhiều tán, hoa có 4 lá 

ñài xanh, cao 8-12mm; tràng hoa màu vàng 

tươi; nhị 8; lá noãn 4 (Hình 1.4). Quả ñại cao 

10-12mm, chứa nhiều hạt. Cây ra hoa vào 

mùa khô. Bộ phận dùng: lá. Nơi sống và thu 

hái: Ấn ñộ, Ruanda... Ở nước ta,  mọc hoang 

và cũng ñược trồng làm cảnh. 

Hình 1.3: Cây và hoa trường sinh xuân 

Hình 1.4: Cây và hoa trường sinh nguyên 
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Hình 1.5: Cây trường sinh lá rách 

 Công dụng chỉ ñịnh và phối hợp: Lá có ñộc ñối với dê và có tác dụng diệt 

côn trùng. Ở Ấn Độ, dịch chiết lá có vị ñắng dùng chống sốt theo chu kỳ và làm 

thuốc xổ. 

1.1.4.  Trường sinh lá rách, sừng hươu  [37] 

Tên khoa học: Kalanchoe laciniata (L.) DC.  

Đặc tính thực vật:  Cây thảo mọc thẳng ñứng, cao 40-60cm, phân cành 

nhánh ngắn, mọng nước, mảnh. Lá mọc ñối, phiến xanh nhạt, chẻ sâu thành thùy 

hẹp như lá kép, mép có răng (Hình 1.5). Cụm hoa dạng chùy trên cuống chung mập, 

dài khoảng 30cm, mang nhiều hoa màu vàng tươi; dài xanh, cao 1cm; tràng có ống 

cao 1,3cm, màu vàng nhạt ở trên, bầu có vòi nhuỵ, không lông. Quả có nhiều hạt. 

Ra hoa hầu như quanh năm.  

Bộ phận dùng: Toàn cây   

Nơi sống và thu hái: Loài của 

châu á nhiệt ñới. Cây mọc hoang trên 

vùng ñá dọc bờ biển Khánh Hoà, Ninh 

Thuận. Cũng thường ñược trồng làm cây 

cảnh. Thu hái toàn cây, dùng tươi. Tính 

vị, tác dụng: Vị ngọt, hơi ñắng, tính hàn; 

có tác dụng thanh nhiệt giải ñộc, 

tán ứ tiêu thũng, chỉ huyết. 

Công dụng chỉ ñịnh và phối hợp: Cây ñược dùng trị: Ðòn ngã tổn thương, 

bỏng, vết thương chảy máu;  Mụn nhọt sưng lở, rắn ñộc cắn; Ngứa lở, eczema. 

Dùng cây tươi 15-30g, sắc nước uống hoặc giã tươi chiết dịch 50ml ñun nóng và 

uống. Có thể dùng tươi dạng thuốc ñắp. 

Các bài thuốc liên quan: 

1. Ðòn ngã tổn thương, bỏng: Trường sinh rách giã lấy dịch 30-50ml, uống với 

rượu. Bên ngoài dùng cây tươi giã ra thêm rượu ñắp; 

2. Mụn nhọt sưng lở: Cây trường sinh rách tươi 30g sắc uống, ñồng thời có thể 

giã cây tươi ñắp. 
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1.1.5. Sống ñời  Mortagei [43] 

 Tên khoa học: Kalanchoe mortagei 

Raym 

Đặc tính thực vật: Thân cỏ, sống lâu 

năm, cao 40 - 50cm. Thân tròn nhỏ, nhẵn,  

màu xanh (Hình 1.6). Lá mọc dày, ñối quanh 

thân, có nhiều răng cưa, lá mọng nước hơn 

Kalanchoe Pinnata và không xẻ thùy. Phiến lá 

dày, mọng nước, có thể mọc rễ, cây con từ 

răng cưa. Hoa màu ñỏ hình chuông, mọc  

thành cụm, tụ tập thành xim trên một cán dài ở 

ngọn thân, hoa rũ xuống như chụp lồng ñèn. 

Ra hoa tháng từ tháng 1 ñến tháng 5.  

 Bộ phận dùng: toàn thân 

Công dụng chỉ ñịnh và phối hợp: Kháng khuẩn, tiêu viêm. Dùng chữa 

bỏng, các vết thương, lở loét, viêm tấy, ñau mắt sưng ñỏ, chảy máu, dùng làm thuốc 

giải ñộc. Một ngày dùng 20 - 40g giã tươi, thêm nước và gạn uống. Dùng ngoài, lấy 

lá tươi giã nhỏ, ñắp hoặc chế thành dạng thuốc mỡ ñể bôi. Ở Trung Quốc cây ñược 

dùng toàn cây trị viêm tuyến vú, ngoại thương xuất huyết, bỏng, viêm tai giữa cấp 

tính. 

1.1.6. Trường sinh rằn  

Tên khoa học: Kalanchoe tubiflora(Haw) 

Đặc tính thực vật:  Cây thảo cao ñến 

1,2m, thân tròn. Lá ñơn, ño ñỏ, có ñiểm tuyến. 

Lá mọc vòng hay rải rác, phiến hình trụ mập, 

dày, mọng nước, với mặt trên phẳng xanh nhạt 

hay ñậm, có vằn và ñốm màu hơi ñen, ñầu lá có 

3-4 răng nhỏ và mang những chồi nhỏ có thể tạo 

ra cây con. Cụm hoa xim dạng ngù ở ngọn mang 

Hình 1.6: Lá và hoa sống ñời 
Mortagei 

Hình 1.7: Trường sinh rằn 
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nhiều hoa màu ñỏ cam; lá ñài: 4, 4 cánh hoa chúng hợp với nhau thành ống dài; nhị 

:8, bầu có 4 lá noãn (Hình 1.7) [38]. 

Ở Ðà Lạt cây có hoa tháng 11, còn cây trồng ở ñồng bằng ít khi có hoa. Phân 

bố: Cây ñược trồng làm cảnh ở ñồng bằng và miền núi. 

Công dụng chỉ ñịnh và phối hợp: Vị chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt 

giải ñộc. Dùng trị bỏng, cháy, ngoại thương xuất huyết, mụn nhọt sưng ñỏ. 

1.1.7. Trường sinh muỗng, trường sinh lá to [35] 

Tên khoa học: Kalanchoe spathulata (Poir) DC; Vereia crenata Andrr,  

Cotyledon crenata (Andr.)  

Đặc tính thực vật: Cây thảo mập, cao 

30-70cm, nhẵn. Lá hình xoan ngược, mọc ñối, 

không cuống, thon hẹp, tù ở ñầu, gần như 

nguyên hoặc với răng ít rõ, dài 4-9cm, rộng 1,5-

5cm, ôm thân ở gốc (Hình 1.8). Hoa vàng vàng 

dài 20-25mm, xếp thành chùy rộng ở ngọn, với 

các nhánh mọc ñối. Quả gồm 4 quả ñại, rẽ ra khi 

nở, màu nâu nâu; hạt nhiều. Thường ra hoa 

tháng 3-4.  

Bộ phận dùng: Toàn cây  

 

 

Nơi sống và thu hái: Ở nước ta, cây mọc hoang ở Hà Giang, Ninh Bình và 

cũng gặp ở Kiên Giang (Hà Tiên). Trồng bằng mầm tách từ thân cây mẹ.  

Công dụng, chỉ ñịnh và phối hợp: Cây có ñộc ñối với dê. Lá có tác dụng 

cầm máu. Toàn cây có tác dụng thanh lương giải ñộc. Ở Ấn Độ, lá ñược dùng trị thổ 

tả bỏng, cây dùng ñắp vết thương. Ở Trung Quốc, người ta dùng cây chữa ung sưng 

thũng ñộc, mắt ñỏ sưng ñau và viêm tai giữa. Ở nước ta, dân gian dùng lá giã ñắp 

vết thương và dùng chữa mụn nhọt.  

 

Hình 1.8: Cây và hoa trường sinh muỗng 
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1.1.8. Trường sinh lá tròn [34] 

Tên khoa học: Trường sinh lá tròn, Phật giáp thảo – Sedum lineare Thunb, 

thuộc họ Thuốc bỏng - Crassulaceae. 

Đặc tính thực vật: Cây thảo cao cỡ 20cm, phân nhánh ở phần trên của thân. 

Lá mập, có phiến hình trụ hẹp như kim nhọn, dài 2cm, rộng 2-3mm. Cụm hoa ở 

ngọn, hoa nhỏ; lá ñài: 5, nhỏ; cánh hoa: 5; nhị: 10, vòng ngoài ñính trên cánh hoa, lá 

noãn (Hình 1.9). Quả 2-3 mỗi hoa, cao 6mm nở thành 2 mảnh. Ra hoa tháng 7. 

 

 

Hình 1.9: Cây và hoa  trường sinh lá tròn. 

Bộ phận dùng: Toàn cây - Herba Sedi Linearis, thường gọi là Phật giáp thảo. 

Nơi sống và thu hái: Loài phân bố ở Nhật Bản, Trung Quốc và Bắc Việt Nam. Cây 

mọc hoang trên ñá vùng núi cao 1500m ở Sapa (Lào Cai). Cũng thường ñược trồng 

làm cảnh trong chậu, do hoa nở bền và gần như quanh năm. Thu hái cây vào mùa 

hè, thu.  

Công dụng chỉ ñịnh phối hợp: Vị ngọt, chua, tính hàn; có tác dụng thanh 

nhiệt, giải ñộc, tán ứ tiêu thũng, hoạt huyết, chỉ huyết. Dùng trị bỏng và cháy, ñau 

sưng hầu họng, viêm kết mạc cấp tính, tổn thương do ñòn ngã, ñau nhức răng, viêm 

cổ họng, sưng amygdal cấp tính, ung sưng thũng ñộc, bỏng lửa, rắn ñộc cắn, hoàng 

ñản, lỵ. Liều dùng uống trong 12-20g (nếu tươi 20-40g) có thể tán bột. Dùng ngoài 

giã cây tươi ñắp hoặc ép lấy nước uống. 
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1.2.  TÁC DỤNG DƯỢC LÝ CỦA KALANCHOE PINNATA 

Hình thức sử dụng: dịch chiết hoặc nước ép lá tươi. 

Công dụng chính: thay ñổi một số chức năng miễn dịch, chữa bệnh trầm cảm 

hệ thần kinh trung ương, thuốc giảm ñau, kháng khuẩn, chống viêm. 

1.2.1. Sử dụng truyền thống các nước trên thế giới  

Nó là một loại thảo mộc thông dụng ñược sử dụng từ rất lâu ở các nước trên 

thế giới [24]. 

Các dân tộc bản ñịa vùng Amazon sử dụng cho nhiều mục ñích khác nhau. 

Creoles sử dụng lá rang trị ung thư, viêm và hạ sốt. Palikur trộn nước ép lá với dầu 

dừa hoặc dầu andiroba và sau ñó chà xát nó trên trán cho chứng ñau nửa ñầu, ñau 

ñầu. Đối với các dân tộc bản ñịa Siona, kalanchoe là ñược gọi thuốc ñun sôi và 

dùng tại chỗ ñể các bóng nước và loét da. Vùng Pastaza Rio ở Ecuador, người dân 

ñịa phương sử dụng một lá cho gãy xương và các vết bầm tím.  Ở Peru, các bộ lạc 

bản ñịa kết hợp lá với aguardiente (ñường mía rum) và áp dụng hỗn hợp này chữa 

ñau ñầu; ngâm lá và thân cây qua ñêm trong nước lạnh và sau ñó uống cho chứng ợ 

nóng, viêm niệu ñạo, và sốt. Gốc cũng ñược chuẩn bị sử dụng cho bệnh ñộng kinh. 

Bộ lạc khác ở Amazon bóp nước ép từ lá tươi và trộn với sữa mẹ cho bệnh viêm tai 

giữa.  

Nó là một phương thuốc tự nhiên phổ biến khắp vùng nhiệt ñới, nơi nó phát 

triển.  Ở Nam Mỹ nó ñược dùng trị nhiễm trùng hô hấp, ho, viêm loét dạ dày và 

nhiễm trùng da, mắt và tai, nó ñược biết ñến rộng rãi và ñược sử dụng như "lá phép 

lạ.". Các nghiên cứu lâm sàng thực hiện cho ñến nay với ñộng vật cho thấy lá không 

ñộc hại li ều lượng lên ñến 5g cho mỗi kg trọng lượng cơ thể (ở chuột) tuy nhiên có 

một vài báo cáo về ñộc tính và thậm chí tử vong với ñộng vật chăn thả gia súc như 

bò, dê tiêu thụ số lượng quá mức lá và hoa khoảng 20g cho mỗi kg trọng lượng cơ 

thể. 

Ở Brazil, nó ñược sử dụng chữa lành vết thương, thuốc an thần, lợi tiểu, 

chống viêm và ức chế ho. Nó ñược sử dụng cho tất cả các loại bệnh từ ñường hô 

hấp ho hen suyễn và viêm phế quản. Nó cũng ñược sử dụng cho sỏi thận, loét dạ 
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dày, rối loạn da và phù nề ở chân. Lá hoặc nước ép lá ñược sử dụng cho ñau ñầu, 

ñau răng, ñau tai, nhiễm trùng mắt, vết thương, vết loét, bỏng và vết côn trùng cắn. 

 Tại Peru, Mexico và Nicaragua, kalanchoe ñược sử dụng cho mục ñích tương 

tự và cũng ñể thúc ñẩy kinh nguyệt, chất kích thích tử cung, co mạch, mau lành vết 

thương và hỗ trợ trong khi sinh con, chống co giật, ngăn chặn hoặc loại trừ sỏi thận, 

tống hơi trong ruột, lợi tiểu, làm giảm cholesterol, chất làm giảm nhiệt ñộ cơ thể, 

tăng lực. 

1.2.2. Công dụng ñã ñược nghiên cứu 

Cây sống ñời từ lâu ñã ñược biết ñến như cây thuốc và ñược ñánh giá cao  

trên thế giới như là một nguồn phong phú của khả năng trị bách bệnh. Phần lá và 

phần rễ ñều có tác dụng chữa trị cao [28]. Sống ñời Kalanchoe giàu ancaloit, 

triterpenes, glycosides, flavonoid, steroid và chất béo. Đặc biệt lá có chứa một 

nhóm các hóa chất gọi là bufadienolides. Nó có cấu trúc và hoạt ñộng tương tự như 

hai glycosides tim khác, digoxin và digitoxin (thuốc dùng ñể ñiều trị lâm sàng của 

suy tim sung huyết và ñiều kiện liên quan). Gần ñây các nhà hóa học Nhật Bản phát 

hiện khả năng kháng khuẩn gây bệnh sốt rét ở lá sống ñời tuy nhiên vẫn chưa chứng 

minh thành phần nào có tác dụng chính trong công dụng này. 

Nhiều bài thuốc cổ truyền của Kalanchoe Pinnata ñã ñược giải thích bởi các 

nghiên cứu lâm sàng ñược tiến hành cho ñến nay. Nó ñược sử dụng làm thuốc giảm 

ñau, chống dị ứng, chống phản vệ (làm giảm phản ứng dị ứng), chống viêm, 

antitumorous, antiulcerous, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng histamine, kháng siêu 

vi, trầm cảm hệ thần kinh trung ương, giải nhiệt (giảm sốt) gastroprotective (bảo vệ 

dạ dày), ức chế miễn dịch (ngăn chặn một số tế bào miễn dịch), immunomodulator 

(ñiều biến một số tế bào miễn dịch overactive), vết thương do côn trùng, giãn cơ, 

thuốc an thần [42].  

 1. Kháng khuẩn: Lá và nước ép lá tươi ñã chứng minh vai trò quan trọng 

trong hoạt ñộng kháng khuẩn ñối với Staphylococcus, E. coli, Shigella, Bacillus và 

Pseudomonas [14]; 
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2. Chống ung thư: Các lá có chứa một nhóm chất gọi là bufadienolides. Nó 

có cấu trúc và tác ñộng tương tự như hai glycoside tim khác là digoxin và digitoxin 

(thuốc ñược sử dụng ñể ñiều trị lâm sàng của suy tim sung huyết và một số bệnh 

liên quan).  

Bufadienolides của Kalanchoe ñã chứng minh trong nghiên cứu lâm sàng có 

tính kháng khuẩn, phòng ngừa ung thư [30]. Bersaldegenin-1,3,5-orthoacetate ức 

chế sự tăng trưởng một số tế bào ung thư; 

3. Chống giun kí sinh: Trích xuất nước ép lá Kalanchoe ñã ñược chứng 

minh ngăn ngừa và ñiều trị leishmaniasis (một bệnh ký sinh trùng phổ biến ở các 

nước nhiệt ñới ñược truyền qua vết thương hở) ở cả người và ñộng vật [21]; 

  4. Chống côn trùng: Bryophyllin A cho thấy hoạt ñộng mạnh mẽ chống lại 

ấu trùng côn trùng của tằm [31]; 

 5. Chống dị ứng: Công dụng truyền thống của Kalanchoe trong trị bệnh hô 

hấp và ho có thể ñược giải thích bằng các nghiên cứu chứng minh rằng nước ép lá 

có tiềm năng chống histamine và chống dị ứng. Trong một nghiên cứu (với chuột và 

lợn guinea) nước ép lá ñã có thể bảo vệ chống lại các chất hóa học gây ra phản ứng 

phản vệ và tử vong do chọn lọc ngăn chặn các thụ thể histamine trong phổi;  

6. Chống viêm: Các nghiên cứu trên cơ thể ñã khẳng ñịnh rằng Kalanchoe 

có thể làm giảm sốt, kháng viêm, giảm ñau và tác dụng giãn cơ. Hiệu ứng chống 

viêm của nó ñã ñược giải thích một phần do tăng khả năng hệ miễn dịch [33];  

7. An thần: Trong các nghiên cứu trên ñộng vật kalanchoe cung cấp trích 

xuất an thần. Công dụng này do một phần trích xuất lá làm tăng nồng ñộ của một 

chất truyền thần kinh trong não gọi là GABA (gamma aminobutyric axit) [15];  

8. Phòng, chống loét: Trích xuất lá bảo vệ chuột khỏi loét, gây cảm ứng như 

căng thẳng, aspirin, ethanol và histamine và giảm căng thẳng Hyper [21]. Các lá cây 

có chứa hydroxyproline chữa lành những vết thương [24]; 

9. Chất chống oxi hóa: Lá cây có chứa hợp chất phenolic như axit phenolic 

và Quercetin là chất chống oxy hóa [11], [33]; 
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10. Chống kí sinh trùng sốt rét: Những nghiên cứu gần ñây tập trung làm 

sáng tỏ khả năng chữa bệnh sốt rét của lá sống ñời, tuy nhiên vẫn chưa cho kết quả 

rõ ràng nhất thành phần nào có công dụng chính cho tác dụng này [9], [32]. 

1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN C ỨU HÓA HỌC THỰC VẬT CỦA CHI  

KALANCHOE  

Cho ñến nay trên thế giới tìm ra khoảng 33 chi Kalanchoe trong ñó có gần 

1400 loài. Riêng Việt Nam có trên 10 loài thuộc chi Kalanchoe. Toàn cây ñược sử 

dụng nhưng lá ñược dùng phổ biến hơn cả.  

Thành phần hóa học của lá có các hợp chất phenolic bao gồm axit p-cumaric, 

syringic, axit caffeic, p-hydroxybenzoic. Các axit như axit malic, isocitric, citric, 

succinic, fumaric, pyruvic, oxalacetic, lactic, oxalic và một số axit hữu cơ khác. 

Ngoài ra còn có các glucosid flavonoic như quercetin 3-diarabinosid, kaempferol 3-

glucosid... [42]. 

Trong phạm vi nghiên cứu ñề tài, tác giả làm rõ thành phần cách trích xuất 

và công dụng một số axit có trong lá cây sống ñời. 

Công dụng nhóm axit trong bảo quản thực phẩm và diệt khuẩn bởi vì các 

hiệu ứng của chúng với vi khuẩn. Nguyên tắc cơ bản quan trọng về cơ chế hoạt 

ñộng của các axit hữu cơ với vi khuẩn là axit hữu cơ không phân li có thể xâm nhập 

vào thành tế bào vi khuẩn và làm gián ñoạn sinh lý bình thường của một số loại vi 

khuẩn mà chúng ta gọi là nhạy cảm với pH, có nghĩa là chúng không thể chịu ñược 

một sự thay ñổi pH lớn bên trong và ngoài cơ thể. Trong số ñó có vi khuẩn 

Escherichia coli, Salmonella spp. C.perfringens, Listeria monocytogenes, và 

Campylobacter. Khi khuếch tán thụ ñộng của các axit hữu cơ vào các vi khuẩn, nơi 

mà ñộ pH là gần hoặc trên trung tính, các axit sẽ phân li và giảm pH bên trong vi 

khuẩn, sẽ làm giảm hoặc ngừng sự phát triển của vi khuẩn. Mặt khác, phần anion 

của các axit hữu cơ không thể thoát khỏi các vi khuẩn trong mẫu phân ly của nó sẽ 

tích tụ trong các vi khuẩn và phá vỡ nhiều chức năng trao ñổi chất, dẫn ñến tăng áp 

suất thẩm thấu, không tương thích với sự tồn tại của vi khuẩn.  

Dựa vào cấu tạo gốc R gắn vào -COOH có thể chia axit thành các nhóm sau. 
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1.3.1. Nhóm axit phenolic 

Hợp chất phenolic là một lớp các hợp chất hữu cơ bao gồm một nhóm 

hidroxyl (- OH) gắn với một nhóm hydrocacbon thơm. Mặc dù tương tự như các 

hợp chất ancol nhưng lớp phenol có các thuộc tính duy nhất chỉ chúng có do nhóm 

hiñrôxyl không liên kết với nguyên tử cacbon no. Chúng có tính axit tương ñối cao 

do vòng thơm kết hợp mạnh với nguyên tử ôxy và liên kết tương ñối lỏng lẻo giữa 

nguyên tử ôxy này với nguyên tử hiñrô trong nhóm hiñrôxyl. Tính axít của nhóm 

hiñrôxyl trong các phenol nói chung nằm trong khoảng trung gian giữa các rượu và 

các axit cacboxylic (pKa của chúng thông thường nằm trong khoảng 10 - 12).  

Axit phenolic bao gồm nhóm hydroxyl gắn trực tiếp trên cacbon thơm và gốc 

axit cacboxylic. Trong thực vật nó tồn tại dạng ñơn chất, este, ete… Chúng tạo 

thành một nhóm ña dạng bao gồm các axit hydroxybenzoic phân phối rộng rãi và 

hydroxycinnamic. Hợp chất axit Hydroxycinnamic dạng thường gặp nhất là este 

ñơn giản với hydroxy axit cacboxylic hoặc glucose. Hợp chất axit Hydroxybenzoic 

có mặt chủ yếu ở các hình thức glucosides.  

Axit phenolic là chất chuyển hóa thực vật. Hợp chất phenolic rất cần thiết 

cho sự tăng trưởng và sinh sản của thực vật, và ñược sản xuất như một phản ứng 

bảo vệ thực vật “bị thương” chống lại tác nhân gây bệnh. Gần ñây các nhà khoa học 

quan tâm ñến axit phenolic bắt nguồn từ vai trò bảo vệ tiềm năng của nó, thông qua 

uống nước ép trái cây và rau quả tươi, chống lại các bệnh gây ra bởi tác nhân oxy 

hóa như: bệnh tim mạch vành, ñột quỵ, và ung thư [11]. 

1.3.1.1. Axit caffeic  

Danh pháp: 3 - (3,4-Dihydroxyphenyl 

2-propenoic axit) 

Công thức cấu tạo: công thức phân tử 

C9H8O4, cấu tạo như (Hình 1.10) là một 

hydroxycinamic axit, một hợp chất hữu cơ tự 

nhiên, rắn, màu vàng. Nó bao gồm tính chất 

nhóm chức phenolic và acrylic. Nó ñược tìm thấy trong nhiều thực vật vì nó là một 

 
 

Hình 1.10:  Axit caffeic 
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trung gian quan trọng trong sự sinh tổng hợp lignin, một trong những nguồn gốc của 

sinh khối.  

Hóa sinh axit caffeic: ñược kiểm nghiệm như một chất có khả năng ñiều hòa 

hệ miễn dịch và khả năng ức chế chất oxi hóa gây ung thư. Axit Caffeic tốt hơn các 

chất chống oxy hóa khác, bằng chứng việc giảm sản xuất aflatoxin hơn 95 % [16]. 

Trong nghiên cứu tương tự, khi có liều lượng cao chất chống oxy hóa kết hợp với  

axit caffeic, cho thấy sự sụt giảm ñáng kể trong sự tăng trưởng của các khối u ruột 

kết ở những con chuột ñồng [39]. 

Axit caffeic (CA) và este phenethyl caffeat (CAPE) ñã cho thấy khả năng 

làm kích thước khối u co lại, giảm ñáng kể di căn gan [26]. Các kết quả này xác 

nhận các khả năng ñiều trị tiềm năng của các hợp chất CA và CAPE [10]. Một 

nghiên cứu sử dụng các CAPE cho thấy tác ñộng tích cực vào việc giảm chất gây 

ung thư.  

Axit caffeic và CAPE là một thành phần hoạt ñộng tích cực ñã ñược tìm thấy 

trong mật ong. Nó ñược biết là có chống ung thư, chống viêm và ñiều hòa hệ miễn 

dịch. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy CAPE ngăn chặn viêm và miễn dịch cấp 

tính hứa hẹn cho sử dụng ñiều trị ñể giảm viêm [25].  

Chống ung thư và chống viêm cũng ñã ñược chứng minh và khả năng bảo vệ 

tế bào da khi tiếp xúc với tia cực tím (UVC) [29]. Điều này có hiệu lực chống ung 

thư cũng ñược thấy khi những con chuột ñược ñiều trị bằng keo ong sau khi tiếp 

xúc với TPA gây ra khối u. CAPE giảm ñáng kể số lượng khối u [23], [17], [18]. 

Axit caffeic giảm metyl hóa DNA tại hai dòng tế bào ung thư của con người. 

DNA methyl hóa góp phần vào sự phát triển của khối u và các quy ñịnh di truyền 

cho các thế hệ tương lai [20]. 

1.3.1.2. Axit Cinnamic 

Danh pháp: 3-phenylprop-2-enoic 

Công thức cấu tạo: Công thức phân tử  

C9H8O2, công thức cấu tạo như (Hình 1.11). Axit 

hydroxycinamic, tinh thể màu trắng, hòa tan ít 

 
Hình 1.11. Axit Cinnamic 
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trong nước. Cinnamic axit hòa tan trong ñietyl ete, không hòa tan trong hexan. 

Hóa sinh axit Cinnamic: Cinnamic axit ñược sử dụng tạo hương vị, màu 

chàm tổng hợp, và một số dược phẩm, mặc dù sử dụng chính của nó là trong sản 

phẩm của etyl, metyl và benzyl este cho ngành công nghiệp nước hoa. Cinnamic 

axit và etyl của nó dễ bay hơi hơn este etyl cinnamate là những thành phần hương vị 

trong tinh dầu quế là thành phần chính. 

 Cinnamic axit cũng là một loại chất ức chế tự do bào tử nấm ñể ngăn chặn 

sự nảy mầm. Cinnamate có thể tắt các gốc tự do ñể bảo vệ các chất hữu cơ. Nó 

ñược sử dụng làm kem chống nắng ñể giảm tổn thương da ngăn chặn tia UV-A, B. 

1.3.1.3. Axit Ferulic  

Danh pháp:  3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl) prop-2-enoic 

Công thức cấu tạo: Công thức phân tử 

C10H10O4. Công thức cấu tạo như (Hình 1.12) 

Axit ferulic tinh khiết là một chất bột màu 

vàng. Axit Ferulic thuộc về nhóm axit 

hydroxycinnamic. Đặc biệt cấu trúc hóa học 

tương tự curcumin một hợp chất chiết từ nghệ 

vàng có hoạt tính chống ung thư rất cao.  

Hóa sinh axit ferulic: Giống như nhiều hợp chất phenolic khác nó là một 

chất chống oxi hóa ñã ñược thử nghiệm trong ống nghiệm (nghĩa rằng nó phản ứng 

với các gốc tự do ví dụ các gốc tự do chứa oxi (ROS). ROS và các gốc tự do liên 

quan ñến phá hủy hay thay ñổi cấu trúc DNA, ung thư, tăng tốc lão hóa tế bào [27]. 

Các nghiên cứu ñộng vật và trong các nghiên cứu in vitro cho thấy rằng axit ferulic 

có thể có hoạt ñộng kháng u trực tiếp chống lại ung thư vú và ung thư gan [7]. 

 Axit  ferulic có thể có  hiệu ứng apoptosis trong các tế bào ung thư, từ ñó 

dẫn ñến sự tự hủy của tế bào ung thư. Ferulic axit có hiệu quả trong việc ngăn ngừa 

bệnh ung thư gây ra do tiếp xúc với các hợp chất gây ung thư  benzopyren và 4-

nitroquinoline 1-oxit. Lưu ý rằng ñây là những thử nghiệm ngẫu nhiên ñược thực 

 

      Hình 1.12. Axit Ferulic  
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hiện với sự tham gia của con người, và do ñó, kết quả của những nghiên cứu này có 

thể không ñược trực tiếp áp dụng cho con người sử dụng.  

Nếu sử dụng kết hợp axit ascorbic, vitamin E và axit ferulic có thể làm giảm 

sự lão hóa da do căng thẳng và tái tạo da do tái tạo colagen [12]. Axit Ferulic ñược 

ñánh giá cao như  một tiền chất sản xuất hương liệu tổng hợp vanillin. 

1.3.1.4. Axit Protocatechuic 

Danh pháp: Axit 3,4-

ñihydroxybenzoic.  

Công thức cấu tạo: Axit 

Protocatechuic (PCA) Công thức phân tử 

C7H6O4 công thức cấu tạo như (Hình 1.13). 

Nó là một loại axit phenolic. Nó có tác dụng 

lên cả tế bào bình thường và ung thư ñược  nghiên cứu trong ống nghiệm [19].  

PCA ñã ñược báo cáo ñể kích thích quá trình apoptosis của các tế bào bạch 

cầu của con người, cũng như HSG1 tế bào ác tính từ khoang miệng của con người 

[8]. Nhưng PCA ñược tìm thấy có tác dụng hỗn hợp các khối u da chuột TPA gây ra 

[22]. Tùy thuộc vào số lượng PCA và thời gian trước khi ứng dụng, PCA có thể làm 

giảm hoặc tăng cường khối u phát triển [32]. PCA ñã ñược báo cáo ñể tăng sự phát 

triển và ức chế quá trình apoptosis của tế bào thần kinh gốc [13]. 

1.3.2. Axit béo 

Axit béo là axit cacboxylic có mạch dài hydrocacbon (số Cacbon từ 12 ñến 

22) và gốc - COOH. Công thức chung là R-(CH2)n-COOH. Phản ứng với glycerol 

ñể tạo thành lipid (chất béo hoà tan trong các thành phần của tế bào sống). Một số  

axit béo ñã tìm thấy trong chi Kalanchoe là axit panmitic, axit arachidic, axit 

Behenic...  

Axit Arachidic, công thức phân tử C20H40O2, công thức cấu tạo: 

CH3(CH2)18COOH. Nó ñược sử dụng như một chất bôi trơn và là một chất nhũ hóa 

trong các chế phẩm công nghiệp. Ngoài ra ñược sử dụng trong sản xuất dược phẩm, 

 

 

Hình 1.13. Axit Protocatechuic 
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xà phòng, mỹ phẩm, và ñóng gói thực phẩm, ñược sử dụng như một chất làm mềm 

và phân tán.  

Axit Behenic công thức phân tử: C22H44O2, công thức cấu tạo:  

CH3(CH2)20COOH. Nó thường ñược sử dụng làm kem dưỡng ẩm và làm mềm tóc. 

Axit behenic cũng ñược sử dụng trong các loại dầu bôi trơn như chất hãm bốc hơi 

dung môi trong tẩy sơn. Amide chống bọt trong sản xuất chất tẩy rửa, ñánh bóng 

sàn và  giảm sự chảy nhão của nến. 

Axit Panmitic công thức phân tử C16H32O2, công thức cấu tạo: 

CH3(CH2)14COOH. Thường sử dụng làm xà phòng, dầu nhờn, dầu thực phẩm. Nó là 

một chất kích thích giúp ăn ngon miệng. Trong cơ thể, axit béo bão hòa làm tăng 

huyết thanh lipoprotein dẫn ñến cholesterol trong máu cao tuy nhiên axit béo thiết 

yếu ñược sử dụng chủ yếu ñể sản xuất các chất nội tiết tố, như ñiều chỉnh một loạt 

các chức năng, bao gồm áp lực máu, ñông máu, nồng ñộ lipid máu, ñáp ứng miễn 

dịch, và phản ứng viêm nhiễm trùng vết thương.  

Khai thác axit béo: dựa vào tính chất không tan trong nước nhưng tan nhiều 

trong dung môi không phân cực như ete dầu hỏa, hexan… Trong thực vật axit béo 

có thể tồn tại dạng tự do hoặc dạng este. Do ñó ta sử dụng dung môi không phân 

cực chiết tách axit béo ở dạng tự do cũng như dạng este ra khỏi lá. Sau ñó sử dụng 

kiềm (KOH) chiết lại axit, este này ñi vào pha nước dưới dạng muối Kali. Sử dụng 

axit mạnh như H2SO4 ñặc hoặc HCl ñặc tách ra dưới dạng axit tự do không tan 

trong nước. 

1.3.3. Axit hữu cơ phân cực 

Một số axit hữu cơ phân cực ñã ñược tìm thấy trong lá sống ñời là: Axit 

malic, axit citric, axit isocitric. 

1.3.3.1. Axit malic  

Công thức phân tử: C4H6O5. 

Danh pháp: 2-hydroxibutan-1,4-dioic, công 

thức cấu tạo như (Hình 1.14).Có vai trò quan trọng 

giúp cây quang hợp trong bóng tối. Ban ngày axit này sẽ giúp cây quang hợp trong 

 
 

Hình 1.14. Axit malic 
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bóng tối và giảm dần, về ñêm cây sẽ tổng hợp lại axit này nên ta thường thấy buổi 

sáng lá sẽ rất chua và về chiều khi lượng axit này cạn lá sẽ hết chua và có vị chát. 

Hóa sinh axit malic có tác dụng tăng lực, chống mệt mỏi, bảo vệ gan, thận, tim 

mạch. Ngoài ra còn có tác dụng tẩy mờ vết thâm trên da do ánh sáng. Trong công 

nghiệp thực phẩm axit malic thường ñược dùng tạo dư vị chua cho thực phẩm. 

1.3.3.2. Axit citric [40]  

 Axít citric có công thức phân tử: 

C6H8O7. Danh pháp: axit 3-hydroxipent-1,3,5-

trioic. Công thức cấu tạo như (Hình 1.15). Là 

một axít hữu cơ yếu. Nó sử dụng như một chất  

bảo quản tự nhiên và cũng ñược sử dụng ñể bổ 

sung vị chua cho thực phẩm hay các loại nước 

ngọt. Trong hóa sinh học, nó là tác nhân trung gian quan trọng trong chu trình axít 

citric và vì thế nó xuất hiện trong trao ñổi chất của gần như mọi sinh vật. Nó cũng 

ñược coi là tác nhân làm sạch về mặt môi trường và ñóng vai trò của chất chống ôxi 

hóa. 

Ở nhiệt ñộ phòng, axít citric là chất bột kết tinh màu trắng. Nó có thể tồn tại 

dưới dạng khan (không chứa nước) hay dưới dạng ngậm một phân tử nước 

(monohydrat). Dạng khan kết tinh từ nước nóng, trong khi dạng monohydrat hình 

thành khi axít citric kết tinh từ nước lạnh. Dạng monohydrat có thể chuyển hóa 

thành dạng khan khi nung nóng tới trên 74 °C. Axít citric cũng hòa tan trong etanol 

khan tuyệt ñối (76 phần axít citric trên mỗi 100 phần etanol) ở 15 °C. Khi bị nung 

nóng trên 175 °C, nó bị phân hủy ñể giải phóng ñiôxít cacbon và nước. 

 Năm 2007, tổng sản lượng sản xuất axít citric trên khắp thế giới là khoảng 

1.700.000 tấn. Trên 50% ñược sử dụng như là chất tạo ñộ chua trong các loại ñồ 

uống và khoảng 20% trong các ứng dụng thực phẩm khác, 20% cho các ứng dụng 

chất tẩy rửa và 10% cho các ứng dụng phi thực phẩm khác như hóa mỹ phẩm và 

công nghiệp hóa chất. 

 
Hình 1.15: Axit citric 
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Trong vai trò của một phụ gia thực phẩm, axít citric ñược sử dụng như là 

chất tạo hương vị và chất bảo quản trong thực phẩm và ñồ uống, ñặc biệt là các loại 

ñồ uống nhẹ. Các muối citrat của các kim loại khác nhau ñược sử dụng ñể chuyển 

giao các khoáng chất này ở dạng có thể sử dụng ñược về mặt sinh học trong nhiều 

chất bổ sung dinh dưỡng. Các tính chất ñệm của các citrat ñược sử dụng ñể kiểm 

soát pH trong các chất tẩy rửa dùng trong gia ñình và trong dược phẩm.  

Làm mềm nước: Khả năng của axít citric trong chelat các kim loại làm cho 

nó trở thành hữu ích trong xà phòng và các loại bột giặt. Bằng sự chelat hóa các kim 

loại trong nước cứng, nó làm cho các chất tẩy rửa này tạo bọt và làm việc tốt hơn 

mà không cần phải làm mềm nước. Theo kiểu tương tự, axít citric ñược dùng ñể tái 

sinh các vật liệu trao ñổi ion dùng trong các chất làm mềm nước bởi nó kết tủa các 

ion kim loại ñã tích lũy như là các phức chất citrat. 

Công dụng khác: Axít citric ñược sử dụng trong công nghệ sinh học và công 

nghiệp dược phẩm ñể thụ ñộng hóa các hệ thống ống dẫn cần ñộ tinh khiết cao (thay 

cho việc sử dụng axít nitric). Axít nitric bị coi là nguy hiểm và khó xử lý khi sử 

dụng cho mục ñích này, trong khi axít citric thì không. 

Axít citric là thành phần hoạt hóa trong một số dung dịch tẩy rửa vệ sinh nhà 

bếp và phòng tắm. Dung dịch với hàm lượng 6% axít citric sẽ loại bỏ các vết bẩn do 

nước cứng từ thủy tinh mà không cần phải lau chùi. Trong công nghiệp nó ñược 

dùng ñể ñánh tan lớp gỉ trên bề mặt thép. 

Axít citric ñược sử dụng phổ biến như là chất ñệm ñể làm tăng ñộ hòa tan 

của heroin nâu. Các túi nhỏ chứa axít citric sử dụng một lần cũng ñược sử dụng như 

là tác nhân xui khiến ñể buộc những người dùng heroin phải ñổi các kim bẩn của 

mình lấy các kim tiêm sạch nhằm làm giảm khả năng lan truyền AIDS và bệnh 

viêm gan. Các chất axít hóa khác sử dụng cho heroin nâu là axít ascorbic, axít 

axetic và axít lactic; khi không có chúng, những người sử dụng ma túy thường thay 

thế chúng bằng nước chanh hay dấm. 

Axít citric là một trong các hóa chất cần thiết ñể tổng hợp HMTD, một chất 

nổ nhạy nhiệt, nhạy ma sát và nhạy va chạm tương tự như axeton peroxit.  
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Axít citric cũng có thể thêm vào kem ñể giữ cho các giọt mỡ nhỏ tách biệt 

nhau cũng như thêm vào các công thức chế biến nước chanh tươi tại chỗ. Axít citric 

cũng ñược dùng cùng bicacbonat natri trong một loạt các công thức tạo bong bóng 

(bọt) khí, cho cả các dạng thực phẩm (chẳng hạn các loại bánh bột và thỏi) lẫn các 

dạng hóa chất vệ sinh cá nhân (ví dụ các dạng muối bồn tắm, bom bồn tắm và làm 

sạch dầu mỡ). 

Axít citric cũng dùng nhiều trong sản xuất rượu vang như là chất thay thế 

hay bổ sung khi các loại quả chứa ít hay không có ñộ chua tự nhiên ñược sử dụng. 

Nó chủ yếu ñược sử dụng cho các loại rượu vang rẻ tiền do giá thành thấp của sản 

xuất. 

Khi sử dụng với tóc, axít citric mở lớp ngoài cùng (còn gọi là lớp cutin) ra. 

Khi lớp cutin mở ra, nó cho phép có sự thâm nhập vào sâu hơn của các chất vào 

chân tóc. Nó có thể ñược sử dụng trong một số loại dầu gội ñầu ñể rửa sạch các chất 

sáp và thuốc nhuộm từ tóc. 

Axít citric cũng ñược sử dụng như là nước rửa lần hai (sau nước hiện hình) 

trong xử lý phim chụp ảnh trước khi dùng nước ñịnh hình. Nước rửa ñầu tiên 

thường hơi kiềm nên nước rửa có tính axít nhẹ sẽ trung hòa nó, làm tăng hiệu quả 

của việc rửa ảnh so với dùng nước thường. 

Axít citric cũng ñược dùng như là một trong các thành phần hoạt hóa trong 

sản xuất các mô kháng virus. Axít citric cũng ñược sử dụng như là tác nhân làm 

chín chính trong các công ñoạn ñầu tiên trong sản xuất phó mát mozzarella. 

 Vài lưu ý khi sử dụng: Axít citric ñược hầu hết các quốc gia và tổ chức quốc 

tế công nhận là an toàn ñể sử dụng trong thực phẩm. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với 

axít citric khô hay ñậm ñặc có thể gây ra kích ứng da và mắt, vì thế bảo hộ lao ñộng 

nên ñược sử dụng khi tiếp xúc với axít citric. Việc sử dụng quá nhiều axít citric 

cũng dễ làm tổn hại men răng. Tiếp xúc gần với mắt có thể gây bỏng và làm mất thị 

giác. Đôi khi hàm lượng quá cao axít citric có thể gây tổn hại cho tóc, do nó mở lớp 

cutin của tóc. Nó có thể làm mất các chất cần thiết cho tóc và làm tóc bị bạc màu. 
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

 Lá sống ñời ñược hái tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

Tên khoa học: Kalanchoe pinnata.(Lam.) Pers  

Thuộc họ thuốc bỏng: Crassulaceae. 

Chi: Kalanchoe. 

Mô tả thực vật: Cây cao khoảng 40 - 60cm. Thân tròn, nhẵn, có ñốm tía, lá 

mọc ñối, nguyên hoặc xẻ 3 thùy. Phiến lá dày, mọng nước, có răng cưa tròn ở mép. 

Lá non màu hơi tím, lá già màu xanh thẫm. Mép lá, cuống lá màu tím tía (Hình 2.1).  

Hoa mọc thõng xuống, màu hồng tím tụ tập thành xim trên một cán dài ở ngọn thân 

(Hình 2.2) 

 

                                                                                    

   

 

 

         

 

 

 

 

 

Hình 2.1:Cây sống ñời    Hình 2.2: Hoa sống ñời    
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2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Phương pháp hóa học 

2.2.1.1. Phân tích trọng lượng [1] 

� Bản chất của phương pháp  

          Phương pháp phân tích trọng lượng là phương pháp phân tích ñịnh lượng dựa 

vào kết quả cân khối lượng của sản phẩm hình thành sau phản ứng kết tủa bằng 

phương pháp hoá học hay bằng phương pháp vật lý. Do chất phân tích chiếm một tỷ 

lệ xác ñịnh trong sản phẩm ñem cân nên dựa vào khối lượng của sản phẩm ñem cân 

dễ dàng suy ra lượng chất phân tích trong ñối tượng phân tích. 

Quá trình phân tích một chất theo phương pháp trọng lượng:  

- Chọn mẫu và gia công mẫu 

- Tách trực tiếp chất cần xác ñịnh hoặc các thành phần của nó khỏi sản phẩm 

phân tích dưới trạng thái tinh khiết hoá học. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp việc 

làm này rất khó khăn, nhiều khi không thực hiện ñược, do ñó chất cần xác ñịnh 

thường ñược tách ra thành kết tủa dưới dạng hợp chất có thành phần xác ñịnh. Để 

làm ñược ñiều ñó ta thực hiện như sau: ñưa mẫu vào dung dịch (phá mẫu) và tìm 

cách tách chất nghiên cứu khỏi dung dịch (làm phản ứng kết tủa hay ñiện phân).  

- Xử lý sản phẩm ñã tách bằng các biện pháp thích hợp (rửa, nung, sấy...) rồi 

ñem cân ñể tính kết quả.  

� Phân loại  

-  Phương pháp ñẩy: Dựa vào việc tách thành phần cần xác ñịnh ở dạng ñơn 

chất rồi cân. 

- Phương pháp kết tủa: Trong phương pháp này ta dùng phản ứng kết tủa ñể 

tách chất nghiên cứu ra khỏi dung dịch phân tích. Các kết tủa tách ra có thành phần 

hoá học nghiêm ngặt ñược rửa, sấy hoặc ñem nung. Khi ñó kết tủa thường ñược 

chuyển thành một chất mới có thành phần biết chính xác rồi ñem cân trên cân phân 

tích. 

- Phương pháp chưng cất: Trong phương pháp này chất ñem phân tích ñược 

chưng cất trực tiếp hay gián tiếp. Chất ñem phân tích ñược chuyển sang dạng bay 
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hơi rồi hấp thụ nó vào chất hấp thụ thích hợp. Khối lượng của chất hấp thụ tăng lên 

một lượng ứng với lượng chất ñã hấp thụ vào.  

� Một số kỹ thuật của phương pháp [4] 

* Lấy và hoà tan mẫu cân 

Trong phân tích trọng lượng, sai số cho phép khi cân không ñược vượt quá 

0,1%. Hàm  lượng phần trăm của cấu tử xác ñịnh trong mẫu càng nhỏ thì lượng cân 

càng phải lớn. 

* Lấy mẫu cân ñể phân tích 

Để lấy mẫu cân của chất rắn người ta thường dùng các kính ñồng hồ, các ống 

nghiệm ñặc biệt, các cốc cân, còn ñối với chất lỏng người ta dùng các ống nhỏ giọt, 

các bình nhỏ 1-2 ml, các loại capuxin keo hoặc pipet cần có khoá mài nhẵn. 

Để lấy lượng cân của các chất dễ bay hơi người ta dùng các ampun có thành 

mỏng. 

*  Sự chuyển lượng cân của chất rắn 

Cẩn thận lấy cốc cân có chứa lượng cân ra khỏi ñĩa cân và bỏ một cách cẩn 

thận lượng mẫu vào trong cốc. Sau khi ñã chuyển lượng cân vào cốc như vậy lại 

ñem cân cốc cân cùng với mẫu còn lại trên cân phân tích. 

Cẩn thận lấy cốc cân có chứa lượng cân ra khỏi ñĩa cân và dốc ngược cốc cân 

trên miệng cốc sau ñó dùng bình rửa ñể rửa lượng cân còn lại trong cốc cân. Khi 

chuyển lượng cân vào cốc cân cần theo dõi một cách cẩn thận ñể không làm mất dù 

chỉ một lượng mẫu rất nhỏ.  

* Sự chuyển lượng cân của chất lỏng 

Để lấy lượng cân của chất lỏng người ta thường dùng các loại pipet ñặc biệt 

có khoá. Khi chuyển lượng cân lỏng ta mở khoá của pipet và cẩn thận rót chất lỏng 

vào trong cốc. Sau ñó ñem cân pipet và phần mẫu còn lại trong ñó. 

* Hoà tan lượng cân 

Các chất không tan trong nước lạnh ñược hoà tan khi ñun nóng trong cốc 

hoặc bình hoá học ñặt trên nồi cách thuỷ hoặc cách không khí. Cốc ñược ñậy bằng 
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kính ñồng hồ, nếu dùng bình thì ñặt vào bình một phễu thuỷ tinh ñể ngưng hơi. Đôi 

khi người ta tiến hành hoà tan trong bát bằng sứ. 

* Kỹ thuật kết tủa 

* Lượng dung môi 

 Với kết tủa tinh thể pha loãng ñến 0,1N, còn nếu từ dung dịch tách ra kết tủa 

vô ñịnh hình thì lượng cân ñược hoà tan trong thể tích nước tối thiểu ñể thu ñược 

dung dịch ñặc. 

* Lượng chất kết tủa 

 Để kết tủa các kết tủa tinh thể và vô ñịnh hình cần lấy lượng dung dịch chất 

kết tủa lớn bằng 1,5 lần lượng ñã tính toán. Để kết tủa các kết tủa tinh thể người ta 

dùng các dung dịch loãng chất kết tủa, còn với kết tủa vô ñịnh hình thì dùng dung 

dịch ñặc chất kết tủa. 

* Kết tủa 

 Thường ñược tiến hành trong cốc ñã ñược dùng ñể hoà tan mẫu. Các kết tủa 

tinh thể ñược kết tủa khi ñun nóng trên nồi ñun cách thuỷ hoặc cách không khí. Còn 

kết tủa các kết tủa vô ñịnh hình ñược kết tủa từ dung dịch nóng, ñặc bằng dung dịch 

ñặc chất kết tủa. 

* Lọc và rửa kết tủa 

* Lọc 

Trong phân tích ñịnh lượng thường dùng giấy lọc không tro. Để lọc ñôi thì 

sử dụng bột giấy. Tuỳ thuộc vào kích thước hạt của kết tủa mà dùng các loại giấy 

lọc có mức ñộ xốp khác nhau. Khi rót chất lỏng trên phễu lọc người ta dùng ñũa 

thuỷ tinh. 

* Chọn nước rửa 

Thường dùng nước cất có thêm lượng nhỏ các chất làm giảm ñộ tan của kết 

tủa. 

* Rửa kết tủa trên giấy lọc 

 Tia chất lỏng từ bình rửa vào phễu ñể cho chất lỏng chảy từ trên xuống dưới 

và làm cho kết tủa lấp ñầy ñỉnh của nón hình phễu. Khi chất lỏng ñầy khoảng 1/2 
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phễu thì ngừng rửa và ñể cho chất lỏng từ phễu chảy hết ra sau ñó lại tiếp tục rửa 

cho ñến khi hoà tan hoàn toàn hết tạp chất hoà tan. 

* Chuẩn bị dạng cân. 

-  Để thu ñược dạng cân, kết tủa cần ñược sấy trong tủ sấy hoặc ñược nung ñến 

khi có khối lượng không ñổi. 

-  Chén ñược rửa cẩn thận, sấy khô và ñược nung trong ñiều kiện nung kết tủa. 

-  Bình hút ẩm ñược ñậy lại bằng nắp thuỷ tinh có vòi hút và ñược chuyển vào 

phòng cân. 

- Khi chén có ñược nhiệt ñộ của không khí phòng cân, dùng cặp lấy nó ra 

khỏi bình hút ẩm và cân trên cân phân tích với ñộ chính xác 0,0002g. Việc nung 

chén sứ có kết tủa ñược tiến hành không ít hơn 2 lần nên hiệu số các kết quả 2 lần 

cân không vượt quá 0,0002g. Nếu trường hợp ngược lại, việc nung chén sứ cần 

ñược lặp lại cho ñến khi khối lượng chén sứ không ñổi. 

� Ưu, nhược ñiểm của phương pháp. 

- Ưu ñiểm: Các phương pháp phân tích trọng lượng cho phép ta xác ñịnh 

ñược với ñộ chính xác cao hàm lượng của các cấu tử riêng biệt trong một mẫu ñã 

cho của chất phân tích hoặc nồng ñộ của chúng trong dung dịch. Phân tích trọng 

lượng ñược dùng ñể xác ñịnh rất nhiều kim loại (các cation) và các phi kim 

(các anion), các thành phần của hợp kim, của các quặng Silicat, các hợp chất 

hữu cơ...Bằng phân tích trọng lượng, người ta tiến hành các xác ñịnh với ñộ 

chính xác ñạt tới 0,01-0,005%, ñộ chính xác ñó vượt xa ñộ chính xác của các 

phương pháp chuẩn ñộ. 

- Nhược ñiểm: Nhược ñiểm chủ yếu của phân tích trọng lượng là thời gian 

xác ñịnh kéo dài, dài hơn nhiều so với thời gian phân tích khi thực hiện các phương 

pháp phân tích chuẩn ñộ. Vì nguyên nhân này mà các phương pháp phân tích trọng 

lượng bị mất ñi giá trị trước kia của mình và trong thực tiễn người ta thay thế bằng 

các phương pháp phân tích hoá học và hoá lý hiện ñại nhanh hơn nhiều.    

Trong luận văn này áp dụng phương pháp phân tích trọng lượng ñể khảo sát 

các yếu tố sau: 
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 - Khảo sát ñộ ẩm; 

 - Khảo sát hàm lượng vô cơ; 

 - Xác ñịnh khối lượng axit béo.  

2.2.1.2. Phương pháp chiết chất rắn [4] 

Phương pháp chiết là phuơng pháp lấy chất từ hỗn hợp bằng dung môi ñể 

tách biệt, cô và tinh chế các cấu tử có trong hỗn hợp thành những cấu tử riêng.  

� Chiết ñơn giản một lần 

Chiết ñơn giản một lần nhiệt ñộ thường hay còn gọi chưng ninh, ngâm kiệt. 

Khi sử dụng nhiệt ñộ cao ta ñun nóng hợp chất với dung môi trong bình cầu có sinh 

hàn hồi lưu, lọc nóng hoặc ñể lắng cho trong rồi chắt. Khi thao tác với những lượng 

chất nhỏ, ta dùng ống nghiệm có lắp sinh hàn ngón tay hoặc lắp ống sinh hàn không 

khí. 

Trong luận văn này phương pháp chưng ninh ñược sử dụng ñối với lá sống 

ñời tươi dung môi nước;  

Phương pháp ngâm kiệt: ñối với lá sống ñời khô dung môi ete. 

� Chiết ñơn giản, nhiều lần 

Chiết nhiều lần có ưu ñiểm chiết kiệt hơn 1 lần. Trong trường hợp này ta 

thường sử dụng ống Soxhlet. Nó bao gồm một bình cầu, một thiết bị chiết và một 

ống sinh hàn hồi lưu. Dung môi ở trong bình cầu ñược làm bốc hơi từng phần, dung 

môi ñược ngưng tụ nhỏ vào chất ñược chiết ñựng trong một cái túi bằng giấy lọc và 

sau ñó lại chảy vào bình. Trong quá trình ñó cấu tử cần ñược tách ñược làm giàu 

thêm trong dung môi ở bình cầu. 

Để chiết trong phạm vi bán vi lượng và ñể chiết tới những dung môi có ñiểm 

sôi cao, ta dùng chén lọc hút thuỷ tinh xốp. Ta treo chén ñó vào ống sinh hàn sao 

cho chén nằm trong hơi dung môi của bình và ñồng thời ñược dung môi ngưng tụ 

chảy qua. Ta cũng có thể chiết bán vi lượng trong những dụng cụ chiết kể trên 

nhưng có kích thước nhỏ hơn.  

Độ hiệu dụng chiết chất rắn bằng chất lỏng phụ thuộc trước hết vào ñộ hoà 

tan, tốc ñộ chuyển từ tướng này qua tướng khác. Tính tan phụ thuộc dung môi lựa 
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chọn, có thể tăng tốc ñộ chuyển tướng bằng cách nghiền chất trước khi chiết, khuấy. 

Có thể chiết bằng cách hoà tan chất trong dung môi rồi lọc hay gạn. 

Trong luận văn này phương pháp chiết Soxhlet ñược sử dụng ñối với lá sống 

ñời khô dung môi CHCl3 và lá sống ñời tươi dung môi C2H5OH. 

2.2.1.3. Phương pháp chuẩn ñộ axit – bazơ 

 Nguyên tắc: Xác ñịnh hàm lượng axit tổng số trong lá sống ñời theo tiêu 

chuẩn TCVN 4589-88. Nhỏ dung dịch NaOH 0,1N từ buret xuống dung dịch cần 

xác ñịnh ñã tẩy màu và một ít phenolphtalein cho ñến khi dịch thử có màu hồng 

nhạt bền vững. 

2.2.2. Phương pháp vật lí 

2.2.2.1.  Phương pháp sắc kí lỏng trao ñổi ion (IC) [3],  [6].  

� Định nghĩa 

Sắc kí ion là một loại sắc kí lỏng- rắn. Về kĩ thuật và các thiết bị thì sắc kí 

ion cũng giống như các kiểu sắc kí lỏng- rắn nói chung. Điều khác biệt ở pha tĩnh, 

là một loại hợp chất có khả năng trao ñổi ion (cation và anion). Quá trình sắc kí dựa 

vào phản ứng trao ñổi ion giữa các thành phần trong pha ñộng và chất trao ñổi ion 

ñược nạp sẵn trong cột sắc kí. Sắc kí ion chỉ ñược sử dụng rộng rãi khi người ta chế 

tạo ñược các chất trao ñổi ion tổng hợp là nhựa trao ñổi ion hay còn gọi là ionit. 

� Các loại nhựa trao ñổi ion 

Tuỳ thuộc vào dấu của các nhóm chức mà người ta có ñược các loại ionit 

khác nhau: cationit và anionit. 

Cationit là những chất có chứa nhóm chức axit như –SO3
-, –CO3

-, –PO3
-, –

N(CH2CO2
-), vậy bộ khung của cationit có nhóm chức mang ñiện tích âm. Loại 

cationit dung phổ biến nhất là cationit dựa vào sự sunfo hoá các sản phẩm ñồng 

trùng hợp của styrol và ñivinylbenzen như các loại Dowek-50, Imberlite-120....  

Anionit là những bazơ amoni bậc 4 –NR3
+, bậc 3 –NR2

+, bậc 2 –NRH2
+ và 

bậc 1 NH3
+, pyridin và các bazơ hữu cơ khác. Cationit cũng thường là những sản 

phẩm ñồng trùng hợp hoặc ngưng tụ của các hợp chất amin khác nhau 
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(phenylenñiamin, polietienñiamin...) với fomanñehit như các loại anionit Dowek-

1,21K… 

Người ta cũng dùng các loại ionit nhiều nhóm chức, kể cả các ionit lưỡng 

tính có khả năng vừa trao ñổi cation, vừa trao ñổi anion. Các ionit này thường là sản 

phẩm ña tụ ñiểm giữa ñietilen triamin phenol với fomanñehit và trong thành phần 

của ionit vừa có nhóm amin vừa có nhóm axit yếu như axit phenolic... 

Người ta cũng chế tạo các ionit có khả năng tạo phức với các cation kim loại 

bằng cách gắn vào bộ khung các nhóm chức có khả năng tạo phức như gốc axit 

citric, axit tartric, EDTA... 

� Kĩ thuật sắc kí ion 

Phương pháp sắc kí ion ñược thực hiện trên cột sắc kí. Trong phương pháp 

này, quá trình tách các ion có thể thực hiện theo phương pháp tiền lưu, rửa ñẩy hay 

rửa giải. Trong phòng thí nghiệm, cột sắc kí trao ñổi ion thường là cột thuỷ tinh 

hình trụ có ñường kính trong và chiều dài thích hợp, ñáy ống phải lắp khoá ñể thoát 

dung dịch, dưới ñáy có lót bông thuỷ tinh ngăn không cho các hạt nhựa làm tắc 

khoá. 

2.2.2.2. Phương pháp sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS) [5], [6] 

� Định nghĩa 

Cơ sở ñể tách sắc kí khí là sự phân bố của mẫu thử giữa hai pha. Một pha 

tĩnh có bề mặt tiếp xúc lớn và pha ñộng là khí thấm qua bề mặt pha tĩnh ñó. Nếu 

pha tĩnh là rắn gọi là sắc kí khí rắn (gas solid chromatography – GSC), quá trình 

này chủ yếu là hấp phụ. Nếu pha tĩnh là lỏng có sắc kí khí – lỏng (gas liquid 

chromatography – GLC), chất lỏng bọc quanh một chất rắn trơ gọi là chất mang tạo 

nên một lớp phim mỏng. Cơ sở cho sự tách ở ñây chính là phân bố của mẫu trong 

và ngoài lớp phim mỏng. 

� Ứng dụng 

- Áp dụng ñối với các mẫu bốc hơi và ổn ñịnh nhiệt ñến vài trăm °C. Không 

biến ñổi cấu trúc khi nhiệt lên ñến dưới 3000C; 

-  Có khả năng phát hiện và phân tích rất nhiều chất và hỗn hợp; 
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-  Được ứng dụng rộng rãi ñể tách và xác ñịnh các cấu tử trong các mẫu từ 

nhiều chủng loại khác nhau. 

� Chu trình hoạt ñộng 

 Mẫu (sample) phân tích ñược chạy theo chu trình Hình 2.3 

-  Đưa vào bộ phận nạp mẫu (heated injector) 

-  Di chuyển qua một cột phân tách (seperating column) nhờ một dòng khí 

mang trơ (inert carrier gas) 

-  Phát hiện và ghi lại dưới dạng các peaks khi các cấu tử ñi ra khỏi cột. 

    

Hình 2.3 : Cấu trúc khối một máy sắc kí khí 

*  Hệ thống tiêm mẫu 

Có hai chế ñộ nạp mẫu : 

- Không chia dòng (split): Cách thông dụng nhất là sử dụng một tiêm mẫu vi 

lượng (microsyringe) thường dùng cột nhồi. 

- Chia dòng (splitless): Cột mao quản ñòi hỏi một lượng mẫu nhỏ hơn tiêm 

vào cột nên trong trường hợp này sử dụng hệ thống chia dòng mẫu. 

*  Cột sắc kí 

Có nhiều cột tách khác nhau thỏa mãn mục ñích nghiên cứu khác nhau 

- Cột nhồi (packed column): Chất hấp phụ nhồi vào cột. Sử dụng cho lượng 

mẫu lớn. Cột nhồi chứa các hạt chất mang rắn phủ một lớp pha tĩnh lỏng hoặc bản 
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thân hạt rắn là pha tĩnh. Trong cột nhồi kích thước hạt ñồng nhất sẽ làm giảm chiều 

cao cột và tăng ñộ phân giải. Kích thước hạt nhỏ cải thiện hiệu quả cột. 

- Cột mao quản (open-tubular): Pha tĩnh phủ vào mặt trong cột. Sử dụng 

dung lượng thấp mẫu. Cột mao quản có ñộ phân giải cao hơn, thời gian ngắn hơn ñộ 

nhạy cao hơn cột nhồi. Tuy nhiên cột mao quản nạp mẫu khó khăn. 

*  Detector khối phổ (MS) 

Máy khối phổ là một detector vạn năng cho phân tích ñịnh tính, ñịnh lượng 

cho các chất sắc kí khí lẫn sắc kí lỏng. Chất nghiên cứu ñược ion hoá trong pha khí  

ngưng tụ dưới chân không bằng những phương pháp thích hợp thành những ion (ion 

phân tử, ion mảnh…) có số khối khác nhau, sau ñó những ion này ñược phân tách 

thành những dãy ion theo cùng số khối m (chính xác là theo cùng tỷ số khối trên 

ñiện tích ion, m/e) và xác suất có mặt của mỗi dãy ion có cùng tỉ số m/e ñược ghi lại 

trên ñồ thị có trục tung là xác suất có mặt (hay cường ñộ), trục hoành là tỉ số m/e 

gọi là khối phổ ñồ. Phổ khối lượng ñược ghi lại dưới dạng phổ vạch hay bảng, trong 

ñó cường ñộ các vạch ñược ño bằng phần trăm so với ñỉnh có cường ñộ cao nhất. 

Đỉnh ion phân tử thường là ñỉnh cao nhất, tương ñương với khối lượng phân tử của 

hợp chất khảo sát. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Xử lý nguyên liệu, xác ñịnh tổng axit trong lá sống ñời tươi, khô bằng 

phương pháp chuẩn ñộ và cân.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Tẩy màu 

bằng than 

hoạt tính 

Xác ñịnh 

axit phân 

cực 

+ KOH 0,1N, 

ñun 2 giờ, 

ngâm 1 ngày 

Lọc lấy dịch 

Axit hóa 

HCl ñặc 

Xác ñịnh 

axit béo 

Bã Dịch 

Đuổi 
dung môi 

 

Lọc, sấy, cân 

Soxhlet   

C2H5OH, 8giờ 
Chưng ninh, 

H2O, 8 giờ   

Tẩy màu 

bằng than 

hoạt tính 

Xác ñịnh 

axit phân 

cực 

+ KOH 0,1N, 

ñun 2 giờ, 

ngâm 1 ngày 

Lọc lấy dịch 

Axit hóa 

HCl ñặc 

Xác ñịnh 

axit béo 

Bã Dịch 

Chuẩn ñộ bằng 
NaOH 0,01N 

Chuẩn ñộ 
bằng NaOH 

0,01N 

Lọc, sấy, cân 

  Lá sống ñời tươi Xử lí nguyên liệu 

Xác ñịnh 

lượng tro 

Xác ñịnh 

ñộ ẩm 
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Lá khô 

Ngâm kiệt, ete dầu 
hỏa, 10 ngày ñêm,  

nhiệt ñộ phòng 

Chiết kiệt 
bằng  

KOH 0,5N 
 

Soxhlet 
C2H5OH, 8 

giờ 

Dịch 
 Axit hóa 

HCl ñặc 

Bã Dịch 

Đuổi dung 
môi 

Xác ñịnh 

axit béo 

Tẩy màu 

Xác ñịnh 

axit phân 

cực 

Soxhlet bằng   

CHCl3, 8 giờ. 

Axit hóa HCl ñặc 
 

Xác ñịnh axit 

phân cực 

Chiết kiệt bằng  
KOH  0,5N 

 

Lắc kĩ với CHCl3 nhằm 

chuyển RCOOH vào CHCl3 

Đuổi hết dung môi CHCl3. 

Hòa cặn vào H2O cất 

Xác ñịnh 

axit béo 

Lọc, sấy, cân 

Chuẩn ñộ 

Lọc, sấy, cân 

phần không tan 

Chuẩn ñộ 

phần dịch 
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3.1.2. Định danh và xác ñịnh thành phần axit trong dịch chiết lá sống ñời bằng 

phổ GC-MS. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

Lá tươi 

Chiết kiệt 100mL 

KOH 0,1N, 2h. 

Dịch muối 

RCOOK 

Axit hóa bằng 

HCl ñậm ñặc, dư 

Chiết kiệt bằng 

etyl axetat  

Chạy phổ 

GC-MS- Mẫu 1 

Soxhlet, C2H5OH  

8h. 

Dịch màu xanh 

Đuổi dung môi, thu 
cắn 

Kiềm hóa bằng KOH 
0,1N 

Axit hóa bằng HCl 

ñậm ñặc dư 

Chiết kiệt bằng 

 etyl axetat 

Chạy phổ 

GC-MS- Mẫu 2 
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3.1.3. Định danh và thành phần axit trong dịch chiết lá sống ñời bằng IC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Tối ưu một vài chỉ tiêu ñối với phương pháp chiết Soxhlet dung môi 

C2H5OH 

 

 

 

  

 

3.1.5. Thử hoạt tính sinh học dịch chiết H2O 

  

 

 

 

 

 

 

Lá tươi 

Soxhlet, C2H5OH  

8h. 

Dịch màu xanh 

Chạy phổ IC 

Tẩy màu bằng C hoạt 
tính 

Chiết Soxhlet bằng 
C2H5OH 

Tổi ưu thời 
gian chiết 

Tối ưu tỉ lệ rắn 
lỏng 

Chưng ninh với 
H2O 

Kháng vi 
khuẩn, kháng 

nấm 

Chống oxi hóa  
Peroxydaza 
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3.2. TIẾN HÀNH TH ỰC NGHIỆM 

3.2.1. Thu nguyên liệu 

Cây ñược lấy tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.  

Cách lấy cây: chọn lá còn nguyên không bị dập, rách. Lá còn mọng nước, lá 

màu xanh thẫm, mép và cuống lá màu tím. Hái lá vào buổi sáng sớm, trước khi mặt 

trời mọc. 

Bảo quản: Lá ñựng trong thùng giấy, không ẩm ướt và khi chuyên chở tránh 

va ñập mạnh làm dập lá. 

3.2.2. Xử lí nguyên liệu 

Lá tươi: Nguyên liệu ñược chuẩn bị trước mỗi lần chiết. Thu hái lá vào buổi 

sáng sớm, lá tươi, màu xanh thẫm, loại lá vàng úa và những lá quá già. Loại bỏ sơ 

bộ những tạp chất bằng cách cho lá vào một chậu rửa lớn và cho nước vào ngập lá. 

Dùng tay vuốt trên từng mặt lá, rửa lại 3 lần rồi vớt lá ra rổ có lỗ to ñể rút hết nước. 

Lá khô: Nguyên liệu ban ñầu là lá tươi ñã rửa sạch. Sấy khô trong 800C ở 10 

phút ñể loại men, sau ñó sấy ở 600C cho ñến khô. Làm nguội trong bình hút ẩm. 

Bảo quản trong hộp nhựa cho những lần chiết sau. 

3.2.3. Xác ñịnh một số ñại lượng vật lí 

3.2.3.1. Xác ñịnh ñộ ẩm  

 Dụng cụ, thiết bị: Cốc thủy tinh ñể ñựng mẫu; Tủ sấy; Bình hút ẩm; Cân 

phân tích. 

 Cách tiến hành: Để xác ñịnh ñộ ẩm trong lá sống ñời thì sau khi thu hái về 

ngoài việc loại bỏ những lá bị hư tổn, ta chỉ chọn những lá già vừa phải, không quá 

non, có màu xanh thẫm. 

 Sau khi chọn ñược lá tiến hành làm sạch và làm khô tự nhiên ở nhiệt ñộ 

phòng.  

 Cân khoảng 10g lá sống ñời tươi cho vào cốc sứ ñã ñược sấy khô và biết 

khối lượng chính xác. Cho cốc thuỷ tinh có chứa lá vào tủ sấy và sấy ở 100oC.  

 Sau khi sấy khoảng 3 giờ, ta lấy cốc ra cho vào bình hút ẩm cho ñến khi cốc 

thuỷ tinh nguội hẳn thì tiến hành cân tính khối lượng trên cân phân tích. Sau ñó, cứ 
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khoảng 30 phút ta lại tiến hành quá trình trên một lần cho ñến khi khối lượng giữa 

hai lần cân liên tiếp là không ñổi.  

3.2.3.2.  Xác ñịnh hàm lượng tro trong lá sống ñời 

 Dụng cụ, thiết bị: Cốc sứ ñựng mẫu; Lò nung; Bình hút ẩm; Cân phân tích. 

 Cách tiến hành: Cân khoảng 5g lá ñã ñược sấy khô cho vào cốc sứ ñã sấy 

khô và biết chính xác khối lượng. Cho cốc sứ có chứa lá vào lò nung và tăng dần 

nhiệt ñộ, nhiệt ñộ nung sau cùng ở 800oC. Sau thời gian tro hóa khoảng 6 giờ, ta 

thấy lá ñã ñược tro hoá gần như hoàn toàn. Lúc này tro có dạng bột mịn, màu trắng. 

Dùng kẹp dài lấy cốc sứ ra khỏi lò nung và cho vào bình hút ẩm cho ñến khi cốc 

nguội hẳn thì cân cốc trên cân phân tích và tính khối lượng. Sau cân 30 phút ta tiến 

hành quá trình trên một lần cho ñến khi khối lượng giữa hai lần cân liên tiếp là 

không ñổi hoặc sai số 0,001g thì dừng quá trình tro hoá. Hàm lượng tro trong lá khô 

ñược tính theo công thức 3.2            

        100.
0

1

m

m
H =         Công thức 3.2             

    H      : hàm lượng tro trong lá sấy khô (%) 

           Trong ñó:  m0       : khối lượng lá khô trước khi tro hoá (g) 

 m1        : khối lượng tro (g) 

3.2.4. Xác ñịnh tổng lượng axit hữu cơ 

 Lá tươi: Để tăng diện tích tiếp xúc của lá với dung môi cho quá trình 

chiết tách ñạt hiệu suất cao, lá ñược rửa sạch, ñể ráo tự nhiên, cắt khúc, chẻ nhỏ 

dọc theo sống lá tạo mẫu hình sợi. Vì lá tươi rất mọng nước nên sau khi cắt sợi 

ta giã dập bằng chày sứ. Làm như vậy thì chiết ñược hầu hết các chất trong lá.  

 Lá khô: Lá tươi sau khi tuyển chọn, làm sạch, sấy trong tủ sấy ở nhiệt 

800C trong vòng 10 phút ñể khử hết men, sau ñó sấy ở 600C trong vòng khoảng 

72 giờ cho ñến khi lá khô, giòn tan. Làm nguội trong bình hút ẩm, bảo quản 

trong bình khô, kín gió. 
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3.2.4.1. Chiết Soxhlet trong dung môi C2H5OH  

Cân trên cân phân tích khoảng 20g mẫu lá tươi ñã rửa sạch ñể ráo nước tự 

nhiên, lá ñược cắt sợi, gói vào giấy lọc, cho vào phần thân Soxhlet. Cho 200mL 

C2H5OH vào bình cầu, lắp sinh hàn cẩn thận, chiết trong 8 giờ, bằng bếp ñiện. Thu 

ñược dịch màu xanh ñậm và bã màu trắng (Hình 3.1) 

 Dịch chiết ñược cô cạn bay bớt dung môi, sau ñó thêm H2O cất cho ñạt thể 

tích khoảng 150mL và khoảng 4 g bột mịn than hoạt tính ñã hoạt hóa ở 500C trong 6 

giờ. Ngâm hỗn hợp trên trong nước ấm khoảng 30 phút, sau ñó lọc bằng giấy lọc 

Whatman No1, than hoạt tính ñược rửa lại 2 lần bằng nước cất ñể thu hồi hết axit. 

Kết quả dịch chiết sau khi xử lý bằng than hoạt tính bị mất màu hoàn toàn (Hình 

3.2). Dịch chiết ñược trộn chung và ñịnh mức thể tích xác ñịnh 200mL. Chuẩn ñộ 

dịch trên với NaOH 0,01N ñể xác ñịnh axit phân cực. 

 Bã sau khi chiết với cồn, ngâm trong 50mL dung dịch KOH 0,1N khuấy ñều, 

ñun trong 2 giờ rồi ngâm trong 1 ngày ñêm. Lọc bỏ bã bằng giấy lọc, cô cạn còn 

khoảng 20mL, ñể nguội. Axit hóa bằng HCl ñậm ñặc ñến dư. Làm lạnh, ñể qua 

ñêm, lọc trên phễu buchne sử dụng giấy lọc Whatman No1, rửa kết tủa bằng nước 

lạnh, làm khô, cân xác ñịnh ñược khối lượng axit béo. 

 

              

 Hình 3.1: Bã rắn, dịch trước tẩy màu            Hình 3.2: Dịch chiết sau khi tẩy màu   
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3.2.4.2 .  Chưng ninh trong H2O  

Cân trên cân phân tích khoảng 20g mẫu lá tươi ñã rửa sạch ñể ráo tự nhiên, lá 

ñược cắt sợi dọc theo sống lá, giã dập cho vào bình cầu thủy tinh 500mL ñã rửa 

sạch, sấy khô. Thêm 200mL H2O cất, lắp sinh hàn hồi lưu, chưng ninh trong 8 giờ ở 

nhiệt ñộ 900C bằng bếp ñiện, lọc thu lấy dịch chiết. Ta ñược dịch màu vàng nâu 

(Hình 3.3) và bã. 

 Dịch chiết thêm khoảng 4 g than hoạt tính ñã hoạt hóa. Ngâm hỗn hợp trên 

trong nước ấm khoảng 30 phút, sau ñó lọc bằng giấy lọc Whatman No1, than hoạt 

tính ñược rửa lại 02 lần ñể thu hồi hết axit. Kết quả dịch chiết sau khi xử lý bằng 

than hoạt tính bị mất màu hoàn toàn. Dịch chiết ñược trộn chung và ñịnh mức thể 

tích xác ñịnh 200mL. Chuẩn ñộ dịch trên với NaOH 0,01N nhằm xác ñịnh axit phân 

cực mạnh (Hình 3.4). 

 Bã ñược ngâm trong 50mL dung dịch KOH 0,1N khuấy ñều, ñun trong 2 giờ, 

nhiệt khoảng 600C rồi ngâm trong 1 ngày ñêm. Sau ñó lọc bằng giấy lọc. Cô cạn 

còn khoảng 30mL, ñể nguội, thêm HCl ñặc ñến dư vào. Làm lạnh, ñể qua ñêm, lọc 

trên phễu buchne sử dụng giấy lọc Whatman No1, rửa kết tủa bằng nước lạnh, làm 

khô, cân xác ñịnh ñược khối lượng axit béo. 

 

                  

    Hình 3.3: Dịch sau chưng ninh         Hình 3.4: Dịch axit chuẩn ñộ bằng NaOH 
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3.2.4.3. Ngâm kiệt trong ete dầu hỏa 

 Cân bằng cân phân tích khoảng 10g lá khô dạng bột mịn, cho vào cốc thủy 

tinh nút nhám 250mL. Đong chính xác 100mL ete dầu hỏa, khuấy ñều, ngâm trong 

7 ngày ñêm. Đậy nút nhám cẩn thận vì ete dễ bay hơi. Sau 7 ngày lọc lấy dịch ete, 

thêm tiếp 30mL ete dầu hỏa vào ngâm lần 2 trong 3 ngày ñêm thu lấy dịch, rửa lại 

bã bằng ete. Sau ñó gộp chung dịch 3 lần chiết, bã ñể khô tự nhiên. 

 Thu dịch chiết có màu nâu, chuyển toàn bộ dịch chiết vào bình tam giác có 

nút nhám, thêm vào ñấy 50mL dung dịch KOH 0,5N, lắc kĩ nhiều lần (cẩn thận nút 

nhám bật ra khi lắc) chuyển toàn bộ vào phễu chiết, ñể qua 2 ngày ñêm. Sau ñó 

chiết lấy phân ñoạn trong KOH, phân ñoạn ete tiếp tục thêm KOH tiến hành chiết 

như cũ ñể chiết kiệt axit trong ete thành muối RCOOK trong pha nước (Hình 3.5). 

Gộp hai lần dịch chiết lại cô cạn còn khoảng 40mL, thêm ñến dư HCl ñặc vào 

khuấy ñều, cọ ñũa thủy tinh vào thành cốc tạo muồi kết tủa, dùng ñá làm lạnh vì ñộ 

tan axit béo trong nước lạnh ít hơn nước nóng, ñể qua ñêm (Hình 3.6). Ngày hôm 

sau lọc kết tủa trên phễu buchne bằng giấy lọc Whatman No1, rửa kết tủa bằng 

nước lạnh. Làm khô cả giấy lọc và mẫu sau ñó cân, trừ ñi khối lượng giấy ban ñầu 

ta xác ñịnh ñược khối lượng axit béo trong mẫu. 

 

                             

       Hình 3.5: Chiết dịch ngâm với KOH        Hình 3.6: Axit hóa bằng HCl ñặc  
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 Bã rắn ñể khô tự nhiên sau ñó chiết Soxhlet bằng 150mL dung môi C2H5OH 

trong 8 giờ. Dịch chiết ñược cô cạn bay bớt dung môi, sau ñó thêm H2O cất cho ñạt 

thể tích 50mL và khoảng 4 g than hoạt tính ñã hoạt hóa. Ngâm hỗn hợp trên trong 

nước ấm khoảng 30 phút. Dịch chiết sau tẩy màu ñược ñịnh mức thể tích xác ñịnh 

200mL sau ñó chuẩn ñộ dịch trên với NaOH 0,01N ñể xác ñịnh lượng axit phân cực 

mạnh. 

3.2.4.4. Chiết Soxhlet trong dung môi CHCl3 

 Cân bằng cân phân tích khoảng 10g mẫu lá khô dạng bột mịn, chiết với 150 

ml CHCl3 tiến hành chiết ở nhiệt ñộ 800C trong vòng 8 giờ bằng bếp ñiện.  

 Thu dịch chiết có màu vàng nâu, chiết kiệt dịch bằng KOH 0,1N nhằm 

chuyển tất cả axit trong clorofom thành muối kali trong nước. Chiết nhiều lần, lắc 

kĩ, nhẹ nhàng tránh tạo bọt, ñể qua ñêm rồi lấy phân ñoạn trong nước (Hình 3.7). 

Axit hóa dịch muối kali bằng HCl ñặc nhằm chuyển axit dạng muối thành dạng axit 

tự do.  

 Lắc dịch sau axit hóa với CHCl3 nhằm chuyển axit dạng tự do vào CHCl3. 

Đuổi dung môi thu cắn. Hòa cắn vào nước cất thu rắn và dịch. Lọc rắn rửa sấy cân 

xác ñịnh axit béo không tan trong nước (Hình 3.8). Dịch nước ñịnh mức, chuẩn ñộ 

xác ñịnh axit phân cực mạnh.  

                             

Hình 3.7: Dịch CHCl3 ñược chiết  KOH                   Hình 3.8: Kết tủa axit béo 
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3.2.5.  Định danh xác ñịnh thành phần axit dựa vào phổ GC-MS 

 Tiến hành chiết 2 mẫu, một mẫu lá tươi trong dung dịch KOH và lá tươi 

trong ancol etylic. 

 Sử dụng phổ GC-MS ñịnh danh những axit phân cực yếu có mặt trong các 

dịch chiết.  

3.2.5.1.  Chưng ninh trong KOH  

 Cân trên cân phân tích khoảng 50g mẫu lá tươi ñã rửa sạch ñể ráo tự nhiên, 

lá ñược cắt sợi dọc theo sống lá, giã nhỏ cho vào bình cầu thủy tinh 500mL ñã rửa 

sạch, sấy khô. Thêm 200mL KOH 0,1N, lắp sinh hàn hồi lưu, chưng ninh trong 2 

giờ bằng bếp ñiện, lọc thu lấy dịch chiết.  

 Ta ñược dịch màu xanh ñậm. Axit hóa dịch này bằng HCl ñậm ñặc. Chiết lại 

bằng etyl axetat thu mẫu 1 (Hình 3.9). Chạy phổ GC-MS dịch này. 

3.2.5.2.  Chiết bằng C2H5OH  

Cân trên cân phân tích khoảng 50g mẫu lá tươi ñã chuẩn bị ñược chiết với 

250mL C2H5OH vào bình cầu, lắp sinh hàn cẩn thận, chiết trong 8 giờ, bằng bếp 

ñiện. Thu ñược dịch màu xanh ñậm và bã màu trắng. 

 Dịch chiết ñược kiềm hóa bằng KOH, sau ñó cô cạn ñuổi dung môi thu cắn. 

 Hòa tan cắn trên bằng HCl ñậm ñặc ñến dư.  

 Chiết lại với etyl axetat thu mẫu 2 (Hình 3.10). Chạy phổ GC-MS dịch này. 

 

                    

                      Hình 3.9: Hình mẫu 1           Hình 3.10: Hình mẫu 2 
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3.2.6. Định danh xác ñịnh thành phần axit bằng phương pháp sắc kí trao ñổi 

ion IC. 

 Các axit hữu cơ có khối lượng phân tử thấp, phân cực mạnh như axit citric, 

axit lactic, axit malic, axit succinic, axit oxalic ñược xác ñịnh hàm lượng bằng 

phương pháp sắc kí ion (IC).   

 Dịch chiết axit thu ñược khi tiến hành chiết soxhlet với dung môi ancol etylic 

trong thời gian 8 giờ ñược tẩy màu, sau ñó xác ñịnh thành phần axit bằng phương 

pháp sắc kí ion (IC). 

3.2.6.1. Xác ñịnh axit citric 

 Sử dụng phương pháp sắc kí ion IC-AWCH6-0751-062002 ñể xác ñịnh hàm 

lượng axit citric có trong mẫu dịch chiết lá cây sống ñời. 

 Tiến hành: Lấy chính xác 1ml mẫu ñịnh mức thành 100ml bằng nước cất hai 

lần khử ion. Sau ñó tiêm vào máy sắc kí ion. Nếu mẫu có nồng ñộ cao vượt ñường 

chuẩn, tiến hành pha loãng mẫu bằng nước cất 2 lần khử ion với hệ số pha loãng 

thích hợp. 

 Điều kiện sắc kí xác ñịnh axit citric là: Column Metrosep A Supp 5 – 

150/4.0, Injection Volumn  20µl, Flow 0.7 ml/phút, Detector conductivity, 

Suppression H2SO4 0.1M, Eluent NaOH 40 mmol/l. Tiến hành chạy phổ IC với axit 

citric chuẩn và mẫu dịch chiết.  

 Xây dựng ñường chuẩn: Pha 5 dung dịch chuẩn axit citric có nồng ñộ thay 

ñổi từ 0mg/l ñến 5mg/l 

3.2.6.2. Xác ñịnh một vài axit phân cực mạnh 

  Sử dụng phương pháp sắc kí ion IC-AWDE8-0717-112008 ñể xác ñịnh hàm 

lượng axit lactic, axit malic, axit succinic, axit oxalic có trong mẫu dịch chiết lá cây 

sống ñời.  

  Tiến hành: Lấy chính xác 1ml mẫu ñịnh mức thành 10ml bằng nước cất hai 

lần khử ion. Lọc mẫu qua ñầu lọc 0.22µm và tiêm vào máy IC. Nếu mẫu có nồng ñộ 

cao vượt ñường chuẩn, tiến hành pha loãng mẫu bằng nước cất 2 lần khử ion với hệ 

số pha loãng thích hợp. 
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  Điều kiện sắc kí là: Column Metrosep A Supp 7 250/4.0 mm, Column Temp 

45oC, Injection Volumn 20 µl, Flow 0.7 ml/phút, Detector conductivity, 

Suppression H2SO4 0.1 M, Eluent gradient: eluent A Na2CO3 6mM, Eluent B: 

ultrawater. 

  Chương trình gradient 

Time (min) Eluent A (%) Eluent B (%) Curve Flow (ml/min) 
Start 15 85  0.7 
25 15 85 linear 0.7 
30 70 30 linear 0.7 
60 70 30 linear 0.7 
70 15 85 linear 0.7 

 Xây dựng ñường chuẩn: Pha 5 dung dịch chuẩn các axit lactic, axit malic, 

axit succinic, axit oxalic có nồng ñộ thay ñổi từ 0mg/l ñến 5mg/l. Tiến hành chạy IC 

với các mẫu chuẩn trên.  

3.2.7. Nghiên cứu một vài yếu tố ảnh hưởng tổng lượng axit hữu cơ trong 

phương pháp chiết soxhlet bằng C2H5OH.  

3.2.7.1. Ảnh hưởng thời gian chiết 

 Tiến hành chiết 7 mẫu, mỗi mẫu 20g lá tươi, 200mL dung môi C2H5OH với 

thời gian lần lượt là: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giờ. Dịch thu ñược tẩy màu bằng than hoạt 

tính. Chuẩn ñộ dịch bằng NaOH 0,01N.  Bã sau khi chiết bằng C2H5OH, tiếp tục 

chiết kiệt bằng KOH, thu dịch, axit hóa bằng HCl ñặc, cân phần chất rắn thu. 

3.2.7.2. Ảnh hưởng tỉ lệ rắn / lỏng 

 Tiến hành chiết 6 mẫu, mỗi mẫu khoảng 20g lá tươi chiết lần lượt 50, 100, 

150, 200, 250, 300mL C2H5OH. Tiến hành chiết trong 10h. Dịch chiết ñược tẩy 

màu, ñịnh mức chuẩn ñộ bằng NaOH 0,01N. Bã rắn chiết kiệt bằng dịch KOH, sau 

ñó axit hóa bằng HCl ñặc. Cân khối lượng kết tủa. 

3.2.8. Thử hoạt tính sinh học dịch chiết H2O 

 Chưng ninh lá  tươi trong nước, tẩy màu, ñịnh mức, chuẩn ñộ ñược nồng ñộ 

axit 0,1N. Tiến hành thử hoạt tính sinh học của dịch chiết axit trong lá cây sống ñời 

bao gồm hoạt tính kháng sinh vật kiểm ñịnh và hoạt tính chống oxy hoá peroxydaza 

tại phòng thử hoạt tính sinh học - Viện hóa học.  
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3.2.8.1. Thử hoạt tính kháng sinh vật kiểm ñịnh 

 Những vi khuẩn và nấm kiểm ñịnh gây bệnh ở người do ATCC cung cấp  

gồm: 

 - Bacillus subtilis: là trực khuẩn gram (+), sinh bào tử, thường không gây 

bệnh. 

 - Staphylococcus aureus: cầu khuẩn gram (+), gây mủ các vết thương, vết 

bỏng, gây viêm họng, nhiễm trùng có mủ trên da và các cơ quan nội tạng. 

 - Escherichia coli: gram (-), gây một số bệnh về ñường tiêu hoá như viêm dạ 

dày, viêm ñại tràng, viêm ruột, viêm lỵ trực khuẩn. 

 - Pseudomonas aeruginosa: gram (-), trực khuẩn mủ xanh, gây nhiễm trùng 

huyết, các nhiễm trùng ở da và niêm mạc, gây viêm ñường tiết niệu, viêm màng 

não, màng trong tim, viêm ruột.  

 - Candida albicans: nấm men, thường gây bệnh tưa lưỡi ở trẻ em và các bệnh 

phụ khoa.  

 - Lactobacillus fermentum: gram (+), là loại vi khuẩn ñường ruột lên men có 

ích, thường có mặt trong hệ tiêu hoá của người và ñộng vật.  

 Tiến hành nuôi cấy trong các môi trường: MHB (Mueller-Hinton Broth), 

MHA (Mueller-Hinton Agar); TSB (Tryptic Soy Broth), TSA ( Tryptic Soy Agar ) 

cho vi khuẩn;  SAB, SA cho nấm. 

 Phương pháp thử: phương pháp pha loãng ña nồng ñộ. Đây là phương pháp 

thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm ñịnh và nấm nhằm ñánh giá mức ñộ kháng 

khuẩn mạnh yếu của các mẫu thử thông qua giá trị thể hiện hoạt tính là IC50 (nồng 

ñộ ức chế 50%)  

 - Mẫu ban ñầu ñược pha loãng trong DMSO và nước cất vô trùng thành một 

dãy 05 nồng ñộ thích hợp theo yêu cầu và mục ñích thử. Nồng ñộ thử cao nhất là 

128 µg/ml, tiếp theo là 32 µg/ml, 8µg/ml, 2µg/ml, 0,5µg/ml. 

 - Chuẩn bị dung dịch thử vi khuẩn hoặc nấm với nồng ñộ  5.105CFU/ml 

 - Lấy 10µ l dung dịch mẫu thử  theo các nồng ñộ ñã ñược pha loãng, thêm 

200µ l dung dịch vi khuẩn và nấm, ủ ở 37oC. Sau 24h, ñọc giá trị MIC bằng mắt 
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thường. Giá trị MIC ñược xác ñịnh tại giếng có nồng ñộ chất thử thấp nhất gây ức 

chế hoàn toàn sự phát triển của vi sinh vật. Giá trị IC50 ñược tính toán dựa trên số 

liệu ño ñộ ñục tế bào bằng máy quang phổ TECAN và phần mềm raw data. 

3.2.8.2. Thử khả năng chống oxi hóa 

 Phương pháp thử với enzym peroxydaza máu người (Aleccenco) 

� Nguyên liệu 

 + Máu tươi ñược chống ñông bằng ADC (Citrate dextrose adenine), pha 

loãng 10-20 lần bằng nước cất. Chia thành các ống nhỏ 0,5-1ml. Dùng cho thí 

nghiệm cất trong tủ lạnh -80oC. Khi dùng pha loãng thêm 25- 50 lần bằng  ñệm 

phản ứng. 

 +  H2O2 0,2N hay 2% 

 + Indigo: chuẩn bị dung dịch stock-80oC: 0,1N. Pha loãng 100 lần ñược dung 

dịch phản ứng 0,001N. 

� Chất thử 

 + Pha loãng bằng DMSO: dịch gốc 20mg/ml, tiếp theo pha loãng 1:4 tạo  

thành 1 dãy 5 nồng ñộ.  

 + Pha loãng bằng ñệm: tạo một dãy 5 nồng ñộ mới từ dãy nồng ñộ trên bằng 

cách  pha loãng 7,8 lần với ñệm.  

� Phản ứng 

 + 50 µl ñệm axetat natri pH 4,7  0,1N 

 + 10µl chất thử pha trong DMSO và ñệm phản ứng. 

 + 60 µl  enzyme pha loãng 500 lần  

 + 60 µl H2O2 0,2N hay 2% 

 + 20 µl  Indigocarmin 0,001N 

 + 50 µl TCA 20% 

 + Giếng ñiều khiển âm không có enzim, không có chất thử, giếng ñiều khiển 

dương enzim hoạt ñộng 100%, không có chất thử. 

 + Để thời gian phản ứng t0 phòng 20 -25phút, dừng phản ứng bằng TCA. 

Đọc kết quả ở bước sóng 610nm.  
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3.3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.3.1. Khảo sát các ñại lượng vật lý 

3.3.1.1. Độ ẩm 

 Ta tính ñược ñộ ẩm lá dựa vào công thức 3.1. Kết quả ñộ ẩm lá tươi khảo sát 

ñược thống kê trong bảng 3.1. 

 Công thức 3.1 

 

  

 Trong ñó: - ω: ñộ ẩm (%) 

   - m0: khối lượng lá tươi trước khi sấy (g) 

- m1: khối lượng lá sau khi sấy (g) 

   Bảng 3.1: Kết quả xác ñịnh ñộ ẩm trong lá sống ñời 

Stt 

Mẫu 

Khối lượng mẫu 

trước khi sấy (g) 

Khối lượng mẫu 

sau khi sấy (g) 

Khối lượng nước 

trong mẫu (g) 

Độ ẩm 

(%) 

1 9,764 0,757 9,007 92,25 

2 9,971 0,767 9,204 92,31 

3 10,016 0,814 9,202 91,87 

4 10,272 0,849 9,423 91,73 

5 10,332 0,688 9,644 93,34 

Nhận xét: 

• Độ ẩm trung bình trong lá là: 92,3% 

• Độ ẩm trong lá là rất cao, chiếm khoảng  92% khối lượng lá. Như vậy 

muốn thu 8g bột lá khô ta dùng gần ñến 100g lá tươi. 

3.3.1.2. Hàm lượng tro 

 Hàm lượng tro trong lá khô ñược tính theo công thức 3.2. Kết quả ñộ ẩm 

ñược thống kê trong bảng 3.2. 

                100.
0

1

m

m
H =   Công thức 3.2       

100.
m

mm

0

10 −=ω
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        H         : hàm lượng tro trong lá sấy khô (%) 

           Trong ñó:      m0           : khối lượng lá khô trước khi tro hoá (g) 

     m1           : khối lượng tro (g) 

    Bảng 3.2: Kết quả xác ñịnh tỉ lệ tro trong lá sống ñời sấy khô 

 Nhận xét: Hàm lượng tro trung bình trong lá là  1,06 %.  

3.3.2. Kết quả xác ñịnh tổng lượng axit trong lá sống ñời tươi và khô bằng 

phương pháp chuẩn ñộ và cân. 

Sau khi chiết 4 mẫu theo sơ ñồ 3.1.1. Ta thu kết quả như trong bảng 3.3 

  Bảng 3.3: Tổng lượng axit trong lá sống ñời tươi và khô 

Mẫu, 

dung 

môi 

Khối 

lượng 

mẫu 

(g) 

Vdịch 

thu  

ñược  

(mL) 

Vdịch 

chuẩn 

ñộ 

(mL) 

V NaOH 

0,01N 

chuẩn ñộ 

(mL) 

V NaOH 

0,01N  

TB 

(mL) 

Khối lượng 

axit  béo  

 

(g) 

5 14,5 

5 14,1 

Lá 

tươi, 

cồn 

20,251 200 

5 14,6 

14,4 0,2 

5 7,5 

5 7,1 

Lá 

tươi, 

nước 

20,212 200 

5 7,4 

7,3 0,3 

Stt 

mẫu 

Khối 

lượng 

cốc (g) 

Khối lượng mẫu 

sấy khô + cốc 

trước khi tro hóa 

(g) 

Khối 

lượng 

mẫu 

(g) 

Khối lượng 

mẫu + cốc  

sau khi tro 

hóa (g) 

Khối 

lượng 

tro (g) 

Tỉ lệ 

tro 

(%) 

1 28,313 33,625 5,312 28,362 0,049 0,92 

2 28,549 33,914 5,365 28,596 0,047 0,89 

3 29,541 35,532 5,991 29,596 0,055 0,91 

4 30,041 35,868 5,827 30,118 0,077 1,33 

5 32,132 37,516 5,384 32,200 0,068 1,27 
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5 1,4 

5 1,8 

Lá 

khô, 

ete 

10,152 200 

5 1,3 

1,5 0,7 

5 4,5 

5 4,5 

Lá 

khô, 

CHCl3 

10,312 200 

5 4,4 

4,5 1,3 

 Tổng lượng axit thu bằng 4 phương pháp chiết khác nhau ñược so sánh trong 

ñồ thị 3.11. 
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 Hình 3.11: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tổng lượng axit vào dung môi. 

 Nhận xét 

- Đối với lá tươi chiết trong C2H5OH thu nhiều axit phân cực hơn là H2O. 

Nguyên nhân có thể do C2H5OH là dung môi hữu cơ nên chiết ñược nhiều hợp chất 

hữu cơ hơn so H2O. 

- Đối với lá khô thì dung môi CHCl3 tốt hơn ete dầu hỏa có thể giải thích 

phương pháp chiết Soxhlet thu ñược nhiều chất hữu cơ hơn ngâm kiệt. 

- Nguyên liệu khô lượng axit thu ít hơn nguyên liệu tươi vì theo quan sát của 

tác giả khi tiến hành sấy khô nguyên liệu một lượng lớn axit ñã thất thoát. 
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3.3.3. Kết quả xác ñịnh axit trong dịch chiết lá tươi bằng sắc kí khí ghép khối 

phổ GC-MS. 

3.3.3.1. Kết quả phổ GC-MS dịch chiết chưng ninh KOH 

Kết quả ñịnh danh thành phần axit trong lá cây sống ñời bằng phương pháp 

sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS) thể hiện ở hình 3.12, bảng 3.4. Một số este ñược 

xác ñịnh bằng phổ GC-MS ở hình 3.13 và 3.14. 

Nhận xét  

Từ kết quả ở hình 3.12 và bảng 3.4, ta ñịnh danh ñược 26 cấu tử. Trong ñó 

hầu hết là các este và các cấu tử là hydrocacbon mạch dài, phân cực yếu. 

Các axit trong lá có thể tồn tại dạng tự do, dạng este hoặc dạng ete. Khi chiết 

với KOH tác giả mong muốn phân ly các liên kết này thu axit dưới dạng muối, sau 

ñó dùng axit HCl ñẩy axit này ra dưới dạng tự do. Rồi chuyển các axit này vào etyl 

axetat (là dung môi phân cực yếu có khả năng hòa tan tốt các axit béo).  

Tuy nhiên chỉ thu ñược các este của axit béo ñiều này có thể giải thích khi 

axit hóa các axit này sinh ra lại tác dụng ancol bị phân cắt bằng KOH (trong môi 

trường HCl dư) lại tạo este.  

 

Hình 3.12: Phổ ñồ GC-MS dịch chiết chưng ninh KOH 
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Bảng 3.4: Một số hợp chất ñược ñịnh danh bằng GC-MS trong mẫu 1 

 

      

 

Hình 3.13: MS của este diisooctyl phtalat 
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Hình 3.14: MS của este dioctyl hexandioat. 

3.3.3.2. Kết quả phổ GC-MS dịch chiết soxhlet dung môi C2H5OH 

 Kết quả ñịnh danh thành phần axit trong lá cây sống ñời bằng phương pháp 

sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS) thể hiện ở hình 3.15, bảng 3.5. Một vài axit, este 

thu ñược từ dịch chiết cồn có phổ MS ở các hình 3.16 và 3.17. 

 Nhận xét 

Qua kết quả phổ GC dịch chiết soxhlet trong C2H5OH xác ñịnh ñược một số 

cấu tử axit và este. Trong ñó có một số este hàm lượng cao như: ñimetyl malat 

33,39%, etyl stearat 21,55%, etyl panmitat 19,74% và các axit: axit hexadecen-9-

oic, hexandecanoic, stearic. 

Sự xuất hiện nhiều este etyl có thể do sự este hóa xảy ra khi dịch bị axit hóa 

trong ñiều kiện chưa loại bỏ hết hoàn toàn dung môi  C2H5OH. 

So sánh kết quả phổ GC dịch chiết bằng phương pháp chưng ninh và soxhlet 

bằng ancol etylic ta thấy dịch chiết bằng ancol etylic bên cạnh những este còn xuất 

hiện một vài axit. Theo tác giả sở dĩ dịch chiết dung môi cồn thu nhiều hợp chất hơn 

vì cồn là dung môi hữu cơ nên chiết hợp chất hữu cơ tốt hơn. 
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Hình 3.15: Phổ ñồ GC – MS  dịch chiết soxhlet bằng C2H5OH 

 

Bảng 3.5: Một số chất ñược ñịnh danh bằng GC-MS trong mẫu 2 
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Hình 3.16: MS của este etyl palmitat 

 

Hình 3.17: MS của axit stearic 
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Vậy sau khi chiết lá tươi bằng dung môi ancol etylic và dung dịch KOH ta kết luận  

1. Chiết bằng ancol etylic thu nhiều hợp chất hữu cơ hơn bằng dung dịch 

KOH.  

2. Nổi bật có những este hàm lượng cao như: Este diisooctylphtalat 5.22%; 

Este etylpalmitat: 19.74%, Este Dietylmalat: 33.39%, Este etylstearat: 

21.55%. 

3. Bằng phương pháp GC-MS xác ñịnh ñược 13 axit phân cực yếu trong lá 

sống ñời tồn tại dạng axit tự do hoặc este như bảng 3.6 

Bảng 3.6: Một số axit ñược xác ñịnh trong dịch chiết lá sống ñời tươi. 

Mẫu Danh pháp Công thức cấu tạo %  

Este metyl-4,6,10,14-

tetrametyl pentadecanoat 
0.97 

Este dioctyladipat 1.07 

Este diisooctyl phtalat 

 

5.22 

1 

 

Este Metyl-3,7,11,15-

tetrametyl 

hexadecantrien-4,6,10-oat 
 

2.7 

Este Dietyl malat 

 

33.39 2 

Este Etyl myristat 1.04 
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Este Etyl pentadecanoat 

 

0.51 

Axit hexadecen-9-oic 1.11 

Axit Hexadecanoic 
 

3.47 

Este etyl palmitat 19.74 

Este etyl oleat 

 

1.71 

Axit stearic 
 

2.29 

Este etyl stearat 
 

21.55 

Este dioctyl adipat 0.95 

Este Dioctyl phtalat 

 

2.92 

Este metyl-3,7,11,15-

tetrametyl hexadecan-

6,10,14-trienoic 
 

1.19 
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Hình 3.18:  Phổ IC chuẩn của 

axit citric 

Hình 3.19:  Phổ IC của axit citric 

trong mẫu lá cây sống ñời 

3.3.4. Kết quả xác ñịnh axit trong lá sống ñời bằng sắc kí trao ñổi ion IC 

3.3.4.1. Xác ñịnh thành phần axit citric 

 Kết quả xây dựng ñường chuẩn thể hiện ở bảng 3.7 

Bảng 3.7:  Kết quả xây dựng ñường chuẩn IC của axit citric 

 STT Nồng ñộ mg/l Diện tích 

1 0,000 0,0000 

2 0,200 0,0088 

3 1,000 0,0440 

4 2,000 0,0900 

5 5,000 0,2410 

Chuẩn Đường chuẩn 

 a b R2 

Axit citric 0,0483 -0,0024 0,9991 

  

 Kết quả xác ñịnh hàm lượng axit citric trong lá cây sống ñời thể hiện ở phổ 

ñồ hình 3.18 và hình 3.19. 
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Tính kết quả: Hàm lượng axit citric tính bởi công thức 3.3 

                            f
V

ñcC
VC

mau
ñm ××= )(

 Công thức 3.3 

Trong ñó:   Vñm (ml) :  Thể tích ñịnh mức.  

 C (ñc) (mg/l) : Nồng ñộ mẫu theo ñường chuẩn   

 C (mg/l) :  Hàm lượng chất phân tích  

         mauV (ml) : Thể tích mẫu  

  f :          Hệ số pha loãng 

Các thông số và kết quả thu ñược thể hiện ở bảng 3.8 

Bảng 3.8:  Kết quả xác ñịnh hàm lượng axit citric trong lá cây sống ñời 

Vm (ml) Vñm (ml) f Diện tích pic Cñc (mg/l) C (mg/l) 

1,000 10 1 0,009 0,238 2,38 
  Kết quả thu ñược diện tích pic trong mẫu lá cây sống ñời là 0,009. Hàm 

lượng axit citric trong dịch chiết là 2,38 mg/l. 

3.3.4.2. Xác ñịnh thành phần một số axit phân cực mạnh như axit lactic, axit 

malic, axit succinic, axit oxalic 

  Kết quả xây dựng ñường chuẩn thể hiện ở bảng 3.9 

Bảng 3.9: Kết quả xây dựng ñường chuẩn axit lactic, axit malic, axit succinic, axit 

oxalic 

Chuẩn axit hữu cơ Axit lactic Axit malic Axit succinic Axit oxalic 
Nồng ñộ (mg/l) diện tích 

0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
0,020 0,0013 0,0009 0,0003 0,0017 
0,050 0,0032 0,0015 0,0008 0,0046 
0,100 0,0063 0,0027 0,0015 0,0089 
0,500 0,0310 0,0150 0,0072 0,0450 
1,000 0,0610 0,0300 0,0150 0,0870 

Đường chuẩn Axit lactic Axit malic Axit succinic Axit oxalic 
a 0,0610 0,0300 0,0149 0,0873 
b 0,00015 0,00001 -0,00001 0,00023 
R2 0,9999 0,9997 0,9996 0,9997 

 Kết quả xác ñịnh hàm lượng các axit ở phổ ñồ hình 3.20 và hình 3.21. 
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Hình 3.20: Phổ IC chuẩn của axit lactic, 

axit malic, axit succinic, axit oxalic 

Hình 3.21: Phổ IC của các axit trong 

mẫu lá cây sống ñời 

Tính kết quả: Hàm lượng axit tính bởi công thức 3.4: 

              f
V

ñcC
VC

mau
ñm ××= )(

  Công thức 3.4 

 Trong ñó:   Vñm (ml)  :  Thể tích ñịnh mức.  

  C (ñc) (mg/l)  : Nồng ñộ mẫu theo ñường chuẩn   

  C (mg/l)  :  Hàm lượng chất phân tích  

          mauV (ml)  : Thể tích mẫu  

   f  :          Hệ số pha loãng 

 Kết quả xác ñịnh thành phần một số axit thể hiện ở bảng 3.10 

Bảng 3.10:  Kết quả xác ñịnh hàm lượng axit lactic, axit malic, axit succinic, axit 

oxalic 

Chỉ tiêu phân 
tích 

Vm 
(ml) 

Vñm 
(ml) 

f Diện tích pic Cñc 
(mg/l) 

Hàm lượng 
(mg/l) 

Axit lactic 0,0394 0,643 6,43 
Axit malic 0,0411 1,371 13,71 

Axit succinic 0,0065 0,437 4,37 
Axit oxalic 

1,000 10 1 

0,0040 0,043 0,43 
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  Nhận xét 

  Bằng phương pháp sắc kí ion (IC) là ñã xác ñịnh hàm lượng 5 axit hữu cơ 

với các nồng ñộ tương ứng là: axit malic 13,71 mg/l; axit lactic 6,43 mg/l; axit 

succinic 4,37mg/l; axit citric 2,38 mg/l; axit oxalic 0,43 mg/l. 

3.3.5. Khảo sát một số yếu tổ ảnh hưởng tổng lượng axit hữu cơ trong phương 

pháp chiết Soxhlet bằng C2H5OH 

3.3.5.1. Khảo sát  thời gian chiết 

Tiến hành chiết 7 mẫu, mỗi mẫu 20g lá tươi với 200mL C2H5OH với thời 

gian lần lượt là:  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giờ.  Ta thu ñược kết quả ñược trình bày ở 

bảng 3.11 

Bảng 3.11: Kết quả khảo sát sự phụ thuộc giữa tổng lượng axit chiết ñược trong lá 

sống ñời  vào thời gian chiết 

Mẫu 

Thời 

gian 

chiết 

(giờ) 

Khối 

lượng 

mẫu 

(g) 

V dịch 

chiết  

chuẩn ñộ 

 (mL) 

V NaOH 

0,01 N  

chuẩn ñộ 

(mL) 

V NaOH 

0,01N 

chuẩn ñộ TB 

(mL) 

Khối lượng 

axit béo  

 

(g) 

5 10,0 

5 10,0 

 

1 

 

6 20,012 

5 10,1 

10,0 0,2 

   5 12,4   

2 7 20,081 5 12,5 12,4 0,2 

   5 12,2   

   5 14,3   

3 8 20,010 5 14,6 14,5 0,3 

   5 14,7   

   5 15,8   

4 9 20,117 5 15,3 15,4 0,3 

   5 15,1   
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   5 17,0   

5 10 20,021 5 16,9 17,0 0,4 

   5 17,1   

   5 16,9   

6 11 20,204 5 16,6 16,7 0,4 

   5 16,6   

   5 17,1   

7 12 20,121 5 17,0 17,0 0,4 

   5 17,0   

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc lượng axit thu ñược vào thời gian chiết: 
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Hình 3.22: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc lượng axit thu ñược vào thời gian chiết 

 Nhận xét 

 Ta nhận thấy lượng axit chiết ñược tăng dần và ñạt cực ñại vào khoảng thời 

gian chiết 10h. Sau ñó lượng axit ổn ñịnh.  

 Vậy thời gian chiết tối ưu cho 20g lá tươi trong 200mL dung môi C2H5OH là 

10giờ thu ñược 0,4g axit béo và lượng NaOH 0,01N dùng chuẩn ñộ là 17mL. 
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3.3.5.2. Khảo sát theo tỷ lệ rắn / lỏng 

 Tiến hành chiết 6 mẫu với 20g lá tươi và các thể tích dung môi C2H5OH lần 

lượt là 50, 100, 150, 200, 250, 300 mL, chiết trong 10h. Kết quả khảo sát tỉ lệ rắn 

lỏng ñược thể hiện trong  bảng 3.12 

Bảng 3.12: Kết quả khảo sát sự phụ thuộc giữa tổng lượng axit chiết ñược trong lá 

sống ñời vào thể tích C2H5OH 

Mẫu 

V 

C2H5OH 

 

(mL) 

Khối 

lượng 

mẫu 

(g) 

V dịch 

chiết 

chuẩn ñộ 

(mL) 

V NaOH 

0,01 N 

chuẩn ñộ 

(mL) 

V NaOH 

chuẩn ñộ 

TB 

(mL) 

Khối 

lượng 

axit  béo 

(g) 

  5 4,3 

1 50 5 4,1 

 

0,1 

  

 

20,076 

 5 4,0 

4,1 

 

  5 10,0  

2 100 5 10,1 0,2 

  

20,151 

 5 10,2 

10,1 

 

  5 12,3  

3 150 5 12,5 0,4 

  

20.024 

 5 12,6 

12,5 

 

  5 16,9  

4 200 5 16,9 0,4 

  

20.004 

 5 17,3 

17,0 

 

  5 18,0  

5 250 5 18,1 0,5 

  

20,121 

5 17,9 

18,0 

 

  5 17,9  

6 300 5 18,0 0,5 

  

 

20.024 

 5 17,9 

17,9 
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 Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tỉ lệ rắn lỏng vào tổng lượng axit thu ñược 
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Hình 3.23: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc lượng axit thu ñược vào tỉ lệ rắn lỏng. 

 Nhận xét 

 Vậy tỉ lệ rắn/lỏng tối ưu trong phương pháp chiết soxhlet bằng C2H5OH là 

20g lá tươi trong 250mL dung môi chiết trong 10h thu lượng axit béo là 0,5g và 

lượng NaOH 0,01N dùng chuẩn ñộ là 18mL. 

3.3.6. Thử hoạt tính sinh học dịch chiết nước. 

3.3.6.1. Thử hoạt tính kháng khuẩn 

  Kết quả: Nồng ñộ ức chế 50% sự phát triển của một số vi sinh vật ở bảng  

3.13 và 3.14 và nấm kiểm ñịnh –IC50 ( µ g/mL)  

Bảng 3.13: Ức chế vi khuẩn Gram dương 

Gram (+) 

Pseudomonas aeruginosa Bacillus subtilis Lactobacillus fermentum 

>0,57.10-4N >0,57.10-4N >0,57.10-4N 

Bảng 3.14: Ức chế vi khuẩn Gram âm 

Gram (-) 

Salmonnella enterica Escherichia coli Pseudomonas 

aeruginosa 

>0,57.10-4N >0,57.10-4N >0,57.10-4N 
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- Dịch chiết nước thể hiện khả năng kháng 50% sự phát triển nấm Candida albicans 

ở nồng ñộ >0,57.10-4N. 

  Nhận xét 

  Mẫu thử thể hiện hoạt tính kháng một số chủng vi sinh vật kiểm ñịnh ở nồng 

ñộ >0,57.10-4N. 

3.3.6.2. Thử hoạt tính chống oxy hoá Peroxydaza  

  Kết quả: Mẫu thể hiện hoạt tính chống oxi hoá Peroxydaza ở nồng ñộ 

>0,57.10-4N. 

  Nhận xét 

  Dịch chiết axit trong lá cây sống ñời thể hiện hoạt tính kháng các chủng vi 

sinh vật kiểm ñịnh và hoạt tính chống oxi hoá peroxydaza ở nồng ñộ 0,57.10-4N.  

  Nồng ñộ này khá thấp, ta có thể nhận thấy trong dịch chiết axit từ lá cây sống 

ñời có chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học cao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 
  

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

Trong quá trình nghiên cứu ñề tài ñã ñạt một số kết quả như sau 

1. KẾT LUẬN 

1. Độ ẩm trung bình trong lá sống ñời tươi Kalanchoe Pinnata là: 92,3%, hàm 

lượng tro trung bình trong lá là: 1,06%.  

2. Nguyên liệu cho nhiều axit nhất là lá tươi, dung môi chiết cho tổng lượng axit 

nhiều nhất là C2H5OH, thời gian chiết là 10 giờ, tỉ lệ rắn/ lỏng chiết hợp lí là 20g 

lá tươi trong 250mL dung môi. 

3. Xác ñịnh các axit phân cực yếu bằng phương pháp phổ GC-MS cho thấy trong lá 

có 13 axit hữu cơ khác nhau tồn tại dạng axit tự do hoặc este. Đặc biệt trong ñó 

có những axit tồn tại dạng este có nồng ñộ cao như: malic 33.39%, panmitic 

19.74%,  stearic 21.55%. 

4. Xác ñịnh một vài axit phân cực bằng phương pháp sắc kí trao ñổi ion IC cho ta 

kết quả xác ñịnh ñược 5 axit hữu cơ với các nồng ñộ tương ứng là: axit malic 

13,71 mg/l; axit lactic 6,43 mg/l; axit succinic 4,37mg/l; axit citric 2,38 mg/l; 

axit oxalic 0,43 mg/l.  

5. Thử hoạt tính kháng sinh vật kiểm ñịnh và hoạt tính chống oxy hoá peroxydaza 

cho kết quả mẫu dịch chiết thể hiện cả hai hoạt tính trên ở nồng ñộ >0,57.10-4N. 

2. KIẾN NGHỊ 

1. Tiếp tục nghiên cứu xác ñịnh lượng axit ñặc biệt là nhóm axit phenolic và tổng 

lượng hợp chất phenol trong lá sống ñời vì có những ứng dụng quan trọng. 

2.  Nghiên cứu, xác ñịnh thành phần hóa học trong lá, thân, rễ cây sống ñời ñược          

trồng ở các khu vực thổ nhưỡng khác nhau ñể khảo sát mở rộng phát triển về  

sau.  
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