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MỞ ĐẦU 
 

1.  Tính cấp thiết của đề tài 
Ngày nay, nền khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển và có 

nhiều ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống con người. Trong đó, phải kể 
đến hiệu quả điều trị bệnh của các loại Tây dược. Tuy nhiên, nhiều 
người dân ở vùng Á Đông như Việt Nam, Trung Quốc,… lại thích sử 
dụng các bài thuốc Đông Y trong việc điều trị bệnh. Do các loại 
thuốc này thường có nguồn gốc từ thực vật nên an toàn, có tác dụng 
chậm nhưng lâu dài, không gây tác dụng phụ, một loại thuốc có thể 
phòng tránh được nhiều loại bệnh lí. 

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, quanh năm ánh nắng 
chan hòa và có lượng mưa dồi dào, nhiều kiểu địa hình, đa dạng về 
loại đất nên rất thuận lợi cho sự phát triển của thực vật. Vì vậy, từ lâu 
đời, người dân Việt Nam đã sử dụng nhiều loại thực vật khác nhau 
để làm các bài thuốc phòng tránh hoặc chữa trị nhiều loại bệnh. 
Trong đó, phải kể đến tác dụng của cây chè vằng. 

Chè vằng có tên khoa học là Jasminum Subtriplinerve 
Blume, thuộc họ nhài Oleaceae; còn gọi là chè cước man, cẩm văn, 
mỏ sẻ, là một loại cây bụi nhỏ mọc hoang. Có 3 loại chè vằng: vằng 
lá nhỏ (vằng sẻ), vằng lá to (vằng trâu), vằng núi. Trong đó, vằng lá 
nhỏ được dùng làm bài thuốc tốt nhất. 

Theo các nghiên cứu dược lý, chè vằng có tác dụng kháng 
khuẩn, chống viêm, làm mau lành vết thương, thông huyết, điều 
kinh, giảm đau bụng, điều trị đau khớp xương, thiếu máu, chống mệt 
mỏi, kém ăn, vàng da. Theo kinh nghiệm dân gian, chè Vằng có tác 
dụng đặc biệt với phụ nữ sau khi sinh như có thể trị nhiễm khuẩn, 
viêm hạch bạch tuyết, viêm tử cung, viêm tuyến sữa, bế kinh, khí hư, 
nhức xương, giúp cơ bụng, cơ tử cung co lên nhanh chóng. 

Cây chè vằng có nhiều tác dụng nhưng cho đến nay, các công 
trình nghiên cứu về quá trình chiết, tách hay xác định thành phần hóa học, 
cấu trúc các hợp chất chính trong loại cây này rất ít và chưa hệ thống. 

Với mong muốn tìm hiểu về cây chè vằng để làm sáng tỏ 
công dụng của nó, chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứu chiết tách, xác 
định thành phần hóa học trong một số dịch chiết từ thân và lá chè 
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vằng ở tỉnh Quảng Nam”. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 
Xác định hàm lượng, một số chỉ số vật lí, hóa học của dịch 

chiết thân và lá chè vằng thu hái ở tỉnh Quảng Nam. 
Xây dựng quy trình chiết, tách một số hợp chất hóa học của 

thân và lá chè vằng. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Thân và lá chè vằng được lấy từ cây chè vằng ở tỉnh Quảng 
Nam. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
4.1. Nghiên cứu tổng quan lý thuyết 
- Thu thập tài liệu liên quan đến phương pháp chiết tách và 

xác định thành phần hóa học của dịch chiết từ thân và lá chè vằng. 
- Thu thập thông tin liên quan đến phương pháp chiết tách và 

xác định thành phần hóa học của dịch chiết từ thân và lá chè vằng ở 
Việt Nam và trên thế giới. 

4.2. Nghiên cứu thực nghiệm 
- Khảo sát các thông số Hóa Lí của cây chè vằng. 
- Xác định thành phần hóa học của dịch chiết. 
- Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến quá trình 

chiết tách.. 
5. Nội dung nghiên cứu 
- Nghiên cứu lý thuyết tổng quan. 
- Xác định các thông số vật lí của nguyên liệu như độ ẩm, 

hàm lượng tro, hàm lượng kim loại nặng. 
- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết: thời 

gian, dung môi chiết.  
- Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết tách các cấu tử từ thân, 

lá cây chè vằng: 
  + Quy trình chiết tách bằng dung môi n-hexane 
  + Quy trình chiết tách bằng dung môi EtOAc 
  + Quy trình chiết tách bằng dung môi DCM 
  + Quy trình chiết tách bằng dung môi MeOH 

- Nghiên cứu định danh thành phần các cấu tử có trong các 
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dịch chiết. 
6. Bố cục đề tài 

      Ngoài mở đầu, kết luận, luận văn gồm ba chương chính sau: 
Chương 1: Tổng quan. 
Chương 2: Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. 
Chương 3: Kết quả và thảo luận. 

 
CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN 
 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÂY CHÈ VẰNG 
1.1.1. Sơ lược về họ Nhài 
1.1.2. Đặc điểm thực vật chi Nhài 

1.2. GIỚI THIỆU CÂY CHÈ VẰNG 
1.2.1. Tên gọi 
1.2.2. Phân loại khoa học 
1.2.3. Đặc điểm thực vật, phân bố 
1.2.4. Một số thành phần hoá học đã được nghiên cứu 
1.2.5. Công dụng của cây chè vằng 

 
CHƯƠNG 2 

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. NGUYÊN LIỆU 
2.1.1. Thu nguyên liệu thân, lá cây chè vằng 
2.1.2. Xử lí nguyên liệu 

2.2. HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 
2.2.1. Hoá chất 
2.2.2. Thiết bị thí nghiệm 

2.3. MỘT SỐ KỸ THUẬT SỬ DỤNG NGHIÊN CỨU THÀNH 
PHẦN CẤU TẠO 

2.3.1. Phương pháp chiết mẫu thực vật 
2.3.2. Phương pháp hấp thụ phổ nguyên tử (AAS) 
2.3.3. Phương pháp sắc kí ghép khối phổ (GC-MS) 
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2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.4.1. Các phương pháp xác định một số chỉ tiêu hoá lí 
2.4.2. Khảo sát điều kiện chiết thích hợp 
2.4.3. Phương pháp chiết tách 
2.4.4. Phương pháp xác định thành phần hoá học 

2.5. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 
 

CHƯƠNG 3 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 
3.1. XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU HOÁ LÝ 

3.1.1. Độ ẩm 
Kết quả: Độ ẩm trung bình của mẫu bột thân cây chè vằng 

là 5,016%; mẫu bột lá cây chè vằng là 7,151%. 
3.1.2. Hàm lượng tro 
Kết quả: Hàm lượng tro trung bình của mẫu thân cây chè 

vằng là 2,511%; hàm lượng tro trung bình của mẫu lá cây chè vằng 
là 4,120%.  

3.1.3. Xác định hàm lượng một số kim loại  
Bảng 3.1. Kết quả xác định hàm lượng một số kim loại trong thân,  

lá cây chè vằng 

Kim 
loại 

Hàm lượng kim 
loại trong thân cây 
chè vằng (mg/kg) 

Hàm lượng kim 
loại trong lá cây 
chè vằng (mg/kg) 

TCVN 
(Phương 

pháp thử) 
As - 0,077 AOAC 986.15 
Hg - - AOAC 971.21 
Pb 0,09 0,17 AOAC 991.11 
Cu 9,08 12,7 AOAC 991.11 
Zn 19,3 28,1 AOAC 991.11 

Nhận xét: Căn cứ vào quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 
04 tháng 04 năm 1998 của Bộ y tế về việc ban hành: “Danh mục tiêu 
chuẩn vệ sinh đối với lương thực thực phẩm”, đối chiếu với mục hàm 
lượng kim loại cho phép trong rau quả và bảng kết quả trên ta nhận 
thấy thành phần kim loại trong thân cây chè vằng là hàm lượng cho 
phép sử dụng, an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 
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3.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỜI GIAN CHIẾT, XÁC ĐỊNH 
THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CÓ TRONG DỊCH CHIẾT THÂN, 
LÁ CÂY CHÈ VẰNG BẰNG CÁC DUNG MÔI 

3.2.1. Khảo sát thời gian chiết và xác định thành phần 
hoá học trong dịch chiết bằng dung môi n-hexane 

a. Kết quả khảo sát thời gian chiết và xác định thành phần 
hoá học trong dịch chiết thân cây chè vằng bằng dung môi n-hexane 

Ø Khảo sát thời gian chiết thân cây chè vằng bằng dung môi 
n-hexane 
 Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp đối với thân cây 
chè vằng được trình bày ở bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp  
đối với dung môi n-hexane 

Thời 
gian 
(h) 

m 
(g) 

m1 
(g) 

m2 
(g) 

d 
(g/ml) 

V 
(ml) 

d1 
(g/ml) 

mcao 
(g) 

2 33,346 18,953 52,299 0,6449 50 0,6669 1,101 
4 33,420 18,953 52,373 0,6449 50 0,6684 1,175 
6 33,594 18,953 52,547 0,6449 50 0,6719 1,349 
8 33,592 18,953 52,545 0,6449 50 0,6718 1,347 
10 33,589 18,953 52,542 0,6449 50 0,6718 1,344 

 Trong đó :m1 : khối lượng bình tỷ trọng (g) 
 m2 : khối lượng bình tỷ trọng và dịch chiết (g) 
 m : khối lượng dịch chiết (g) với m = m2 – m1 

 V : thể tích của dịch chiết (ml) 
 d: khối lượng riêng của dung môi (g/ml) 
 d1 : khối lượng riêng của dịch chiết (g/ml) 
 mcao: Khối lượng cao chiết (g) 
 Tỉ lệ phần trăm khối lượng sản phẩm chiết là: 

cao

nguyen lieu 

m 1.349100% 100% 8,99%
m 15

× = × =  

 Kết quả bảng 3.2 cho thấy khi tăng thời gian chiết từ 2 giờ lên 
6 giờ thì khối lượng sản phẩm chiết tăng lên nhưng khi tiếp tục tăng 
thời gian chiết thì khối lượng sản phẩm chiết liên tục giảm. Điều này 
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có thể giải thích là do ban đầu khi được gia nhiệt, khả năng hoà tan của 
các chất trong nguyên liệu vào dung môi lơn nên khối lượng chiết tăng 
lên. Sau một thời gian, các chất có trong nguyên liệu không thể tan vào 
dung môi thêm được nữa, khi đó, quá trình hoà tan kém dần và quá 
trình bay hơi tăng lên nên khối lượng sản phẩm chiết giảm. Hơn nữa, 
những chất tan bằng môi n-hexane là những chất kém phân cực, dễ 
bay hơi nên khi đun càng lâu thì lượng chiết ra dễ hao hụt. Vì vậy, đối 
với dung môi n-hexane, chúng tôi chọn thời gian chiết thích hợp là 6 
giờ, tỉ lệ khối lượng sản phẩm chiết là 8,99%. 

Ø Xác định thành phần dịch chiết trong thân cây chè vằng bằng 
dung môi n-hexane 
 Dịch chiết thu được khi chiết soxhlet thân chè vằng với dung môi 
n-hexane có màu vàng đậm, được bảo quản trong điều kiện tránh ánh 
sáng, lọc bỏ cặn bẩn và gởi đi đo sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS). 
 Từ sắc kí đồ đã định danh được một số chất được liệt kê trong 
Bảng 3.3. 
Bảng 3.3. Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tỉ lệ hàm lượng (%) 

các cấu tử trong dịch chiết thân cây chè vằng bằng dung môi n-
hexane 

TT 

Thời 

gian 

lưu 

(phút) 

Cấu tử 
Tỉ lệ  

(%) 

1 4,62 4-ethyl-1,2-dimethylbenzen 1,01 

2 4,75 2-ethyl-1,4-dimethylbenzen 1,35 

3 5,18 1-ethyl-3,5-dimethylbenzen 0,63 

4 5,38 Benzene,1,2,3,4-tetramethyl- 2,05 

5 5,47 1,2,4,5-tetramethylbenzene 3,07 

6 5,86 2,4-dimethylstyrene 0,53 

7 6,16 o-cymene 1,33 
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TT 

Thời 

gian 

lưu 

(phút) 

Cấu tử 
Tỉ lệ  

(%) 

8 6,84 Albocarbon 1,07 

9 16,74 monobut-3-enyl phthalate ester 1,35 

10 17,25 unknow 0,41 

11 20,19 Naphthalic anhydride 0,84 

12 26,31 Hexadecanoic acid 2,19 

13 26,95 Naphthalic anhydride 0,53 

14 27,53 n-heptadecane 0,62 

15 31,92 n-Nonadecane 1,10 

17 34,08 Linoleoyl chloride 3,12 

18 35,38 oleic acid 1,52 

19 36,47 unknow 2,15 

20 38,58 unknow 3,15 

21 39,99 n-Docosane 4,14 

22 41,11 2-methyleicosane 5,25 

23 42,13 n-Triacontane 5,26 

24 43,38 n-Heptacosane 4,28 

25 44,88 2-methyleicosane 3,60 

26 46,77 2-methylhexacosane 3,02 

27 - - 48,77 
 

 Kết quả cho thấy trong dịch chiết thân cây với dung môi n-
hexane thu được 26 cấu tử. Như vậy, có thể thấy các cấu tử trong 
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dịch chiết Soxhlet thân cây chè vằng bằng dung môi n-hexane đã 
định danh chủ yếu là các cấu tử ít hoặc không phân cực gồm các 
hidrocacbon, este và axit. Các cấu tử có tỉ lệ (%) gần bằng nhau. 
Trong đó có cấu tử n-hexadecanoic acid (acid panmitic) là một trong 
những axit béo bão hoà phổ biến nhất được tìm thấy ở động vật và 
thực vật. Đây là chất chống oxy hoá nhẹ và có đặc tính chống xơ vữa 
động mạch. 

b. Kết quả khảo sát thời gian chiết và xác định thành phần 
hoá học trong dịch chiết lá cây chè vằng bằng dung môi n-hexane 

Ø Khảo sát thời gian chiết lá cây chè vằng bằng dung 
môi n-hexane 

 Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp đối với lá cây chè 
vằng được trình bày ở bảng 3.4. 
Bảng 3.4. Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp lá cây chè vằng  

bằng dung môi n-hexane 
Thời 

gian (h) 

m 

(g) 

m1 

(g) 

m2 

(g) 

V 

(ml) 

d1 

(g/ml) 

mcao 

(g) 

2 33,365 18,953 52,318 50 0,6673 1,120 

4 33,449 18,953 52,402 50 0,6690 1,204 

6 33,643 18,953 52,596 50 0,6729 1,398 

8 33,625 18,953 52,578 50 0,6725 1,380 

10 33,622 18,953 52,575 50 0,6724 1,377 

 Tỉ lệ phần trăm khối lượng sản phẩm chiết là: 

cao

nguyen lieu 

m 1.398100% 100% 9,32%
m 15

× = × =  

 Kết quả bảng 3.4 cho thấy khi tăng thời gian chiết từ 2 giờ 
lên 6 giờ, khối lượng sản phẩm chiết tăng nhanh. Sự tăng nhanh này 
được giải thích là do khi tăng nhiệt độ làm tăng khả năng hòa tan của 
các chất trong nguyên liệu. Nhưng khi tiếp tục tăng thời gian thì các 
cấu tử có thể chiết gần hết, quá trình bay hơi diễn ra mạnh mẽ hơn 
làm cho khối lượng sản phẩm chiết giảm nhẹ. Do vậy, đối với dung 
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môi n-hexane, chúng tôi chọn thời gian chiết thích hợp là 6 giờ với tỉ 
lệ phần trăm khối lượng sản phẩm chiết đạt được là 9.32%. 

Ø Xác định thành phần hoá học trong dịch chiết lá cây 
chè vằng bằng dung môi n-hexane 
 Dịch chiết thu được khi chiết soxhlet lá chè vằng với dung môi n-
hexane có màu vàng thẫm, được bảo quản trong điều kiện tránh ánh sáng, 
lọc bỏ cặn bẩn và gởi đi đo sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS). 
 Từ sắc kí đồ đã định danh được một số chất được liệt kê 
trong Bảng 3.5. 
Bảng 3.5. Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tỉ lệ hàm lượng (%)  
các cấu tử trong dịch chiết lá cây chè vằng bằng dung môi n-hexane 

TT 

Thời 
gian 
lưu 

(phút) 

Cấu tử Tỉ lệ 
(%) 

1 4,78 p-cymene 4,46 

2 5,4 o-cymene 7,45 
3 5,49 1-ethyl-2,3-dimethyl- Benzene 11,54 
4 6,18 Benzene,1-ethyl-3,5-dimethyl- 3,15 
5 19,71 3-N-butyl phthalide 6,52 
6 25,98 butyl phthalate 7,51 
7 36,47 n-Docosane 6,17 

8 38,59 n-Nonadecane 10,54 

9 40 n-Nonadecane 15,74 
10 41,11 2-methyl octadecane 1,47 
11 42,13 n-Eicosane 25,43 

 Kết quả cho thấy trong dịch chiết lá cây chè vằng với dung 
môi n-hexane thu được 11 cấu tử. Các cấu tử được định danh chủ 
yếu là các hidrocabon mạch dài hoặc có vòng thơm, ngoài ra còn có 
este. Một số cấu tử có hoạt tính sinh học giá tị với tỉ lệ phần trăm cao 
như 3-N-butyl phthalide có thể giúp thư giãn các mô của động mạch, 
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giúp giảm huyết áp và tăng lưu lượng trong máu; p-cymene là một 
monoterpen ngoài sử dụng làm hương liệu, còn có tác dụng giúp khí 
huyết lưu thông, thông kinh, thông mạch, giảm đau, làm ấm cơ 
thể,… 

3.2.2. Khảo sát thời gian chiết và xác định thành phần 
hoá học trong dịch chiết bằng dung môi ethyl acetate 

Cho 50 ml dung môi ethyl acetate vào bình tỉ trọng, đem cân 
khối lượng và tính được mdung môi = 44,475 (g), từ đó tính được 
dethylacetate = 0,8895 (g/ml). 
 a. Kết quả khảo sát thời gian chiết và xác định thành phần 
hoá học trong dịch chiết thân cây chè vằng bằng dung môi ethyl 
acetate 

Ø Khảo sát thời gian chiết thân cây chè vằng bằng dung 
môi ethyl acetate 
 Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp đối với thân cây 
chè vằng được trình bày ở bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp thân cây chè 
vằng bằng dung môi ethyl acetate 

Thời  
gian  
(h) 

m 
(g) 

m1 
(g) 

m2 
(g) 

V 
(ml) 

d1 
(g/ml) 

mcao 
(g) 

2 45,634 18,953 64,587 50 0,9127 1,159 
4 45,833 18,953 64,786 50 0,9167 1,358 
6 45,919 18,953 64,872 50 0,9184 1,444 
8 46,248 18,953 65,201 50 0,9250 1,773 
10 46,235 18,953 65,188 50 0,9247 1,760 

 Tỉ lệ phần trăm khối lượng sản phẩm chiết là: 
cao

nguyen lieu 

m 1.773100% 100% 11,82%
m 15

× = × =  

Kết quả ở bảng 3.6 cho thấy khối lượng sản phẩm chiết nhìn 
chung tăng khi tăng thời gian chiết và đạt kết quả cao nhất sau 8 giờ. 
Khi tiếp tục tăng thời gian chiết thì khối lượng sản phẩm chiết giảm 
(tương tự cách giải thích đối với dung môi n-hexane). Vì vậy, đối với 
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dung môi ethyl acetate, chúng tôi chọn thời gian chiết thích hợp là 8 
giờ, tỉ lệ % khối lượng sản phẩm chiết ra là 11,82%. 

Ø Xác định thành phần hoá học trong dịch chiết thân cây 
chè vằng bằng dung môi ethyl acetate 
 Dịch chiết thu được khi chiết soxhlet thân chè vằng với dung môi 
ethyl acetate có màu xanh rêu đậm, được bảo quản trong điều kiện tránh ánh 
sáng, lọc bỏ cặn bẩn và gởi đi đo sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS). 
 Từ sắc kí đồ đã định danh được một số chất được liệt kê trong 
Bảng 3.7. 
Bảng 3.7. Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tỉ lệ hàm lượng (%) các 

cấu tử trong dịch chiết thân cây chè vằng bằng dung môi ethyl acetate 

TT 
Thời 

gian lưu 
(phút) 

Cấu tử Tỉ lệ 
(%) 

1 5,01 1,2,3 propanetriol, 1 acetate 26,92 
2 8,53 DL-3-phenyllactic acid 4,96 

3 9,39 
9-Methoxybicyclo (6,1,0) nona-2,4,6-
triene 

9,96 

4 15,08 Methyl-4,6-tetradecadiynoate 9,57 
5 19,7 Methyl 8,11-octadecadiynoate 5,48 
6 19,86 5,7-Dodecadiyn-1,12-diol 4,78 
7 26,25 Oleic acid 16,78 
8 27,52 2(3H)-Furanone,5-heptyldihydro- 8,74 
9 31,92 Octadecane,1-chloro- 12,80 

 Kết quả cho thấy trong dịch chiết thân cây chè vằng với 
dung môi ethylacetate thu được 9 cấu tử. Trong số các câu tử được 
định danh, DL-3-phenyllactic acid có khả năng kháng khuẩn rất tốt. 
Nghiên cứu cho thấy hợp chất này có khả năng ngăn chặn một loạt 
các vi khuẩn Gram dương ở người và các loại thực phẩm [23].  
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b. Kết quả khảo sát thời gian chiết và xác định thành phần 
hoá học trong dịch chiết lá cây chè vằng bằng dung môi ethyl acetate 

Ø Khảo sát thời gian chiết lá cây chè vằng bằng dung môi 
ethyl acetate 
 Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp đối với lá cây chè 
vằng được trình bày ở bảng 3.8. 
Bảng 3.8. Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp lá cây chè vằng 

bằng dung môi ethyl acetate 
Thời  
gian  
(h) 

m 
(g) 

m1 
(g) 

m2 
(g) 

V 
(ml) 

d1 
(g/ml) 

mcao 
(g) 

2 46,116 18,953 65,069 50 0,9223 1,641 

4 46,152 18,953 65,105 50 0,9230 1,677 

6 46,267 18,953 65,220 50 0,9253 1,792 

8 46,505 18,953 65,458 50 0,9301 2,030 

10 46,495 18,953 65,448 50 0,9299 2,020 

 Tỉ lệ phần trăm khối lượng sản phẩm chiết là: 
cao

nguyen lieu 

m 2.030100% 100% 13,53%
m 15

× = × =  

Kết quả bảng 3.8 cho thấy khi tăng nhiệt độ chiết từ 2 giờ lên 
8 giờ thì khối lượng sản phẩm chiết được tăng nhanh và đạt giá trị 
cao nhất ở 8 giờ. Sau đó, khi tiếp tục tăng nhiệt độ thì khối lượng sản 
phẩm chiết giảm. Từ kết quả khảo sát này, chúng tôi chọn thời gian 
chiết lá cây chè vằng với dung môi ethyl acetate là 8 giờ với phần 
trăm khối lượng sản phẩm chiết đạt 13,53%. 
Ø Xác định thành phần hoá học trong dịch chiết lá cây chè 

vằng bằng dung môi ethyl acetate 
 Dịch chiết thu được khi chiết soxhlet lá chè vằng với dung 
môi ethyl acetate có màu nâu đen, được bảo quản trong điều kiện tránh 
ánh sáng, lọc bỏ cặn bẩn và gởi đi đo sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS). 
 Từ sắc kí đồ đã định danh được một số chất được liệt kê trong 
Bảng 3.9. 
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Bảng 3.9. Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tỉ lệ hàm lượng (%) 
các cấu tử trong dịch chiết lá cây chè vằng bằng dung môi ethyl 

acetate 

STT 
Thời 

gian lưu 
(phút) 

Cấu tử Tỉ lệ 
(%) 

1 3.07 p-Allylanisole 3.69 
2 9.39 p-Allylanisole   6.54 
3 15.07 Myristicin 2.06 
4 19.7 1-nitro1-phenylethane 2.55 
 - - 85.17   

 Kết quả cho thấy trong dịch chiết lá cây chè vằng với dung 
môi ethyl acetate thu được 4 cấu tử.  

3.2.3. Khảo sát thời gian chiết và xác định thành phần 
hoá học trong dịch chiết bằng dung môi dichloromethane 

Cho 50 ml dung môi dichloromethane vào bình tỉ trọng, đem 
cân khối lượng và tính được mdung môi = 65,623 (g), từ đó tính được 
ddichloromethane = 1,3125 (g/ml). 
 a. Kết quả khảo sát thời gian chiết và xác định thành phần 
hoá học trong dịch chiết thân cây chè vằng bằng dung môi 
dichloromethane 

Ø Khảo sát thời gian chiết thân cây chè vằng bằng dung môi 
dichloromethane 
 Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp đối với thân cây 
chè vằng được trình bày ở bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp thân cây chè 
vằng bằng dung môi dichloromethane 

Thời gian  
(h) 

m 
(g) 

m1 

(g) 
m2 

(g) 
V 

(ml) 
d1 

(g/ml) 
mcao 

(g) 
2 67,291 18,953 86,244 50 1,3458 1,666 
4 67,405 18,953 86,358 50 1,3481 1,780 
6 67,552 18,953 86,505 50 1,3510 1,927 
8 67,535 18,953 86,488 50 1,3507 1,910 
10 67,532 18,953 86,485 50 1,3506 1,907 
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 Tỉ lệ phần trăm khối lượng sản phẩm chiết là: 
cao

nguyen lieu 

m 1.927100% 100% 12,85%
m 15

× = × =  

Từ bảng 3.10, ta thấy khi tăng thời gian chiết từ 2 giờ lên 6 
giờ, lượng sản phẩm chiết tăng. Khi tiếp tục tăng thời gian thì khối 
lượng sản phẩm giảm. Vì vậy, đối với dung môi dichloromethane, 
chúng tôi chọn thời gian chiết thích hợp là 6 giờ với tỉ lệ phần trăm 
khối lượng sản phẩm chiết là 12,85%. 

Ø Xác định thành phần hoá học trong dịch chiết thân cây 
chè vằng bằng dung môi dichloromethane 
 Dịch chiết thu được khi chiết soxhlet thân chè vằng với dung 
môi dichloromethane có màu vàng đậm, được bảo quản trong điều 
kiện tránh ánh sáng, lọc bỏ cặn bẩn và đo sắc kí khí ghép khối phổ 
(GC-MS). 
 Từ sắc kí đồ đã định danh được một số chất được liệt kê 
trong Bảng 3.11. 

Bảng 3.11. Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tỉ lệ hàm lượng 
(%) các cấu tử trong dịch chiết thân cây chè vằng bằng dung môi 

dichloromethane 

TT 
Thời 

gian lưu 
(phút) 

Cấu tử Tỉ lệ 
(%) 

1 3,08 Tetradecane, 1-chloro- 6,45 

2 9,39 Benzen, 1-methoxy-4-(2-propenyl)- 18,48 

3 15,08 Myristicin 10,22 

4 19,41 3-Nitro-1-phenylheptan-1-ol 5,49 

5 19,71 
10endo-Hydroxy-10exo-methyl-
anti(9,10)-tricyclo-4,2,1,1(2,5)deca-
3,7-dien-9-one 

14,78 

6 26,26 Oleic acid 8,88 
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TT 
Thời 

gian lưu 
(phút) 

Cấu tử Tỉ lệ 
(%) 

7 38,59 Octose 4,84 

8 40 n-Eicosane 6,22 

9 41,12 1-Cholorooctadecane 8,40 
10 42,14 1-Cholorooctadecane 7,71 

11 43,34 1,3,5-Triazine-2,4-diamine,6-
chloro-N-ethyl 8,53 

 Kết quả cho thấy trong dịch chiết thân cây chè vằng với 
dung môi dichloromethane thu được 11 cấu tử.  

b. Kết quả khảo sát thời gian chiết và xác định thành phần 
hoá học trong dịch chiết lá cây chè vằng bằng dung môi 
dichloromethane 
Ø Khảo sát thời gian chiết lá cây chè vằng bằng dung môi 

dichloromethane 
 Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp đối với lá cây chè 
vằng được trình bày ở bảng 3.12. 

Bảng 3.12. Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp lá cây chè 
vằng  

bằng dung môi dichloromethane 
Thời 
gian 
(h) 

m 
(g) 

m1 

(g) 
m2 

(g) 
V 

(ml) 
d1 

(g/ml) 
mcao 

(g) 

2 67,482 18,953 86,435 50 1,3496 1,857 

4 67,705 18,953 86,658 50 1,3541 2,080 

6 67,915 18,953 86,868 50 1,3583 2,290 

8 67,905 18,953 86,858 50 1,3581 2,280 

10 67,903 18,953 86,856 50 1,3581 2,278 
 Tỉ lệ phần trăm khối lượng sản phẩm chiết là: 
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cao

nguyen lieu 

m 2.290100% 100% 15, 27%
m 15

× = × =  

Kết quả bảng 3.12 cho thấy thời gian chiết thích hợp lá cây 
chè vằng với dung môi dichloromethane là 6 giờ với phần trăm khối 
lượng sản phẩm chiết được là 15,27%. Vì khi tăng dần nhiệt độ từ 2 
giờ lên 6 giờ thì khối lượng các cấu tử chiết ra được liên tục tăng và 
đạt giá trị cao nhất ở 6 giờ, sau đó, khi tiếp tục tăng nhiệt độ thì khối 
lượng sản phẩm giảm. 
Ø Xác định thành phần hoá học trong dịch chiết lá cây chè 

vằng bằng dung môi dichloromethane 
 Dịch chiết thu được khi chiết soxhlet lá chè vằng với dung 
môi dichloromethane có màu đen, được bảo quản trong điều kiện 
tránh ánh sáng, lọc bỏ cặn bẩn và gởi đi đo sắc kí khí ghép khối phổ 
(GC-MS). 
 Từ sắc kí đồ đã định danh được một số chất được liệt kê trong 
Bảng 3.13. 

Bảng 3.13. Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tỉ lệ hàm lượng 
(%) các cấu tử trong dịch chiết lá cây chè vằng bằng dung môi 

dichloromethane 

TT Thời gian lưu 
(phút) Cấu tử Tỉ lệ 

(%) 
1 3,08 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane   0,95 
2 9,39 p-Allylanisole 8,24 

3 15,08 1-(4,5-dimethyl-2-nitrophenyl)-
tetrazole 8,14 

4 19,41 2,3-dihydroxy-3-phenyl- 
propionic acid 3,60 

5 19,71 n-3-phenylbutyraldehyde 10,43 
6 48,36 Z,Z,Z-1,4,6,9-Nonadecatetraene 68,65 

 Kết quả cho thấy trong dịch chiết lá cây chè vằng với dung 
môi dichloromethane thu được 6 cấu tử.  
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3.2.4. Khảo sát thời gian chiết và xác định thành phần 
hoá học trong dịch chiết bằng dung môi methanol 

Cho 50 ml dung môi methanol vào bình tỉ trọng, đem cân 
khối lượng và tính được mdung môi = 39,270 (g), từ đó tính được 
dmethanol = 0,7854 (g/ml). 

a. Kết quả khảo sát thời gian chiết và xác định thành phần 
hoá học trong dịch chiết thân cây chè vằng bằng dung môi 
methanol 

Ø Khảo sát thời gian chiết thân cây chè vằng bằng dung môi 
methanol 

 Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp đối với thân cây 
chè vằng được trình bày ở bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp lá cây chè 
vằng bằng dung môi methanol 

Thời  
gian  
(h) 

m 
(g) 

m1 

(g) 
m2 

(g) 
V 

(ml) 
d1 

(g/ml) 
mcao 

(g) 

2 40,533 18,953 59,486 50 0,8107 1,263 

4 40,773 18,953 59,726 50 0,8155 1,503 

6 41,028 18,953 59,981 50 0,8206 1,758 

8 41,145 18,953 60,098 50 0,8229 1,875 

10 41,133 18,953 60,086 50 0,8227 1,863 
 Tỉ lệ phần trăm khối lượng sản phẩm chiết là: 

cao

nguyen lieu 

m 1.875100% 100% 12,50%
m 15

× = × =  

Kết quả ở bảng 3.14 cho thấy khối lượng sản phầm chiết 
tăng dần khi tăng nhiệt độ từ 2 giờ lên 8 giờ và đạt giá trị cao nhất 
sau 8 giờ. Khi tiếp tục tăng, khối lượng sản phẩm chiết giảm nhẹ. Vì 
vậy, đối với dung môi methanol, chúng tôi chọn thời gian chiết thích 
hợp là 8 giờ với tỉ lệ phần trăm khối lượng sản phẩm chiết là 
12,50%. 
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Ø Xác định thành phần hoá học trong dịch chiết thân cây 
chè vằng bằng dung môi methanol 
 Dịch chiết thu được khi chiết soxhlet thân chè vằng với dung 
môi methanol có màu xanh đen, được bảo quản trong điều kiện tránh 
ánh sáng, lọc bỏ cặn bẩn và gởi đi đo sắc kí khí ghép khối phổ (GC-
MS). 
 Từ sắc kí đồ đã định danh được một số chất được liệt kê trong 
Bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tỉ lệ hàm lượng 
(%) các cấu tử trong dịch chiết thân cây chè vằng bằng dung môi 

methanol 

TT 

Thời 
gian  
lưu 

(phút) 

Cấu tử Tỉ lệ 
(%) 

1 8,42 cis-p-mentha-1(7), 8-dien-2-ol 12,78 

2 8,69 Geranyl acetate 14,22 
3 11,55 Unknow 0,55 
4 13,48 2-hydroxy-6-methylbenzaldehyde 8,28 
5 14,61 Butanoic acid  3,38 

6 19,86 4-((1E)-3-Hydroxy-1-propenyl)-2-
methoxyphenol   7,65 

 Kết quả cho thấy trong dịch chiết thân cây chè vằng với 
dung môi methanol thu được 6 cấu tử. Những cấu tử trong dịch chiết 
methanol phần lớn là những hợp chất phân cực như acid, ancol, dẫn 
chất phenol. Trong những cấu tử được định danh từ dịch chiết thân 
cây chè vằng bằng dung môi methanol, có nhiều cấu tử có hoạt tính 
sinh học giá trị như: Butanoic acid được cho là có khả năng bảo vệ 
chống ung thư ruột kết. Geranyl acetate là thành phần có trong phần 
lớn các loại tinh dầu như cỏ chanh, dầu hoa cam, phong lữ, rau mùi, 
cà rốt, xá xị. 

b. Kết quả khảo sát thời gian chiết và xác định thành phần 
hoá học trong dịch chiết lá cây chè vằng bằng dung môi methanol 
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Ø Khảo sát thời gian chiết lá cây chè vằng bằng dung môi 
methanol 
 Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp đối với lá cây chè 
vằng được trình bày ở bảng 3.16. 
 

Bảng 3.16. Kết quả khảo sát thời gian chiết thích hợp lá cây chè 
vằng bằng dung môi methanol 

Thời  
gian  
(h) 

m 
(g) 

m1 
(g) 

m2 
(g) 

V 
(ml) 

d1 
(g/ml) 

mcao 
(g) 

2 40,548 18,953 59,501 50 0,811 1,278 

4 40,888 18,953 59,841 50 0,8178 1,618 

6 41,099 18,953 60,052 50 0,822 1,829 

8 41,325 18,953 60,278 50 0,8265 2,055 

10 41,313 18,953 60,266 50 0,8263 2,043 

 Tỉ lệ phần trăm khối lượng sản phẩm chiết là: 

cao

nguyen lieu 

m 2.055100% 100% 13,70%
m 15

× = × =  

Kết quả bảng 3.16 cho thấy khi tăng thời gian chiết từ 2 giờ 
lên 8 giờ thì khối lượng sản phẩm chiết được liên tục tăng và đạt giá 
trị cao nhất ở 8 giờ. Sau đó, khi tiếp tục tăng thời gian thì khối lượng 
sản phẩm chiết được giảm. Vì vậy, với dung môi methanol, chúng tôi 
chọn thời gian chiết thích hợp là 8 giờ với phần trăm khối lượng sản 
phẩm chiết được là 13,70%. 

Ø Xác định thành phần hoá học trong dịch chiết lá cây chè 
vằng bằng dung môi methanol 
 Dịch chiết thu được khi chiết soxhlet lá chè vằng với dung môi 
methanol có màu nâu đen, được bảo quản trong điều kiện tránh ánh sáng, 
lọc bỏ cặn bẩn và gởi đi đo sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS). 
 Từ sắc kí đồ đã định danh được một số chất được liệt kê 
trong Bảng 3.17. 
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Bảng 3.17. Công thức phân tử, công thức cấu tạo, tỉ lệ hàm lượng 
(%) các cấu tử trong dịch chiết lá cây chè vằng bằng dung môi 

methanol 

TT 

Thời 

gian  

lưu 

(phút) 

Cấu tử 
Tỉ lệ 

(%) 

1 2,69 toluene,m-ethyl- 3,32 

2 2,79 Glycerol 11,76 

3 3,15 unknow 18,04 

4 3,62 unknow 3,97 

5 13,48 Benzadehyde,2-hydroxy-4-methyl- 17,14 

6 14,65 unknow 24,33 

7 15,08 2-methyl-3,5-đoecadiyne 3,91 

8 18,21 
methy(2E)-6-(2-

methylenecyclopropyl)-2-hexenoate 
6,34 

9 19,71 1-methyl-4-isobutylbenzene 5,85 

10 26,24 Hexadecanoic acid 5,32 

 Kết quả cho thấy trong dịch chiết lá cây chè vằng với dung 
môi methanol thu được 10 cấu tử. Nhìn chung các cấu tử được đinh 
danh có hoạt tính sinh học đều lặp lại với các cấu tử trong dịch chiết 
thân cây chè vằng bằng các dung môi n-hexane. 

3.2.5. Hiệu quả chiết thân, lá cây chè vằng bằng các dung 
môi theo thời gian 

Kết quả khảo sát hiệu quả chiết thân, rễ bằng các dung môi 
khác nhau được trình bày trên Bảng 3.18. 
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Bảng 3.18. Ảnh hưởng của thời gian đến hiệu suất (%) chiết 

TT Dung môi Nguyên  
liệu 

Thời 
gian 
chiết 
(h) 

Khối 
lượng cao 

(g) 

% 
cao 

chiết 
(%) 

Thân 6 1,349 8,99 
1 n-hexane 

Lá 6 1,398 9,32 
Thân 8 1,773 11,82 2 Ethyl acetate Lá 8 2,030 13,53 
Thân 6 1,927 12,85 3 Dichloromethane Lá 6 2,290 15,27 
Thân 8 1,875 12,50 4 Methanol Lá 8 2,055 13,70 

3.2.6. Tổng hợp xác định thành phần hoá học của dịch 
chiết thân, lá cây chè vằng bằng các dung môi 
Bảng 3.19. Tổng hợp định danh các cấu tử có trong dịch chiết thân, 

lá cây chè vằng ở tỉnh Quảng Nam bằng các dung môi 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
4.1. KẾT LUẬN 

• Qua quá trình nghiên cứu đã xác định được một số chỉ số 
vật lý như: 

- Độ ẩm trong thân cây chè vằng là 5,016%; trong lá cây 
chè vằng là 7,151%. 

- Hàm lượng tro trung bình trong thân cây chè vằng là 
2,511%; trong lá cây chè vằng là 4,120%. 

- Hàm lượng một số kim loại nặng (mg/kg): 
+ Trong thân cây chè vằng: As, Hg (< 0,05); Cu (9,08); Pb 

(0,09); Zn (19,3) 
+ Trong lá cây chè vằng: As (0,077); Hg (<0,05); Cu (12,7); 

Pb (0,17); Zn (28,1). 
 Các giới hạn này nằm trong giới hạn cho phép nên đảm bảo 
an toàn khi sử dụng cho con người. 

• Đã xác định được thời gian chiết thích hợp nhất để thu 
được hàm lượng cao nhiều nhất đối với từng dung môi: 

+ Khi chiết thân cây chè vằng: dung môi n-hexane 6h 
(8,99%); ethyl acetate 8h (11,82%); dichloromethane 6h (12,85%); 
methanol 8h (12,50%). 

+ Khi chiết lá cây chè vằng: dung môi n-hexane 6h (9,32%); 
ethyl acetate 8h (13,53%); dichloromethane 6h (15,27%); methanol 
8h (13,70%). 

• Bằng phương pháp GC-MS đã định danh được thành phần 
hóa học trong dịch chiết cây chè vằng bằng 4 dung môi: dung môi n-
hexane thu được 33 cấu tử, dung môi ethyl acetate thu được 13 cấu 
tử, dung môi dichloromethane thu được 17 cấu tử, dung môi 
methanol thu được 13 cấu tử. 

Trong đó có một số hợp chất có hoạt tính sinh học và có ích 
cho đời sống như: Oleic acid, Linoleic acid, 3-N-butyl phtalide, 
Geranyl acetate, Azulene, p-Allyanisole, hexadecanoic acid,… 
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4.2. KIẾN NGHỊ 
- Cần tiếp tục nghiên cứu chiết tách và định danh thành phần 

hóa học có trong bột thân và lá cây chè vằng bằng những dung môi 
khác nhau. 
 - Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để phân lập và xác định cấu 
trúc và thử nghiệm hoạt tính sinh học của các hợp chất nhằm làm cơ 
sở khoa học cho những ứng dụng sau này của chè vằng. 
 


