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MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 

Ngày nay, khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển rất nhanh. 

Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào ngành y dược đã tạo ra một 

hệ thống thuốc tân dược (hay còn được gọi là thuốc tây) rất phong 

phú và đa dạng. Song với những tác dụng phụ không mong muốn 

của thuốc tây thì con người lại có xu hướng quay về với những sản 

phẩm thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên. Vì vậy trong xã hội hiện 

đại ngày nay, những dược liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên vẫn giữ 

nguyên ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Một trong số những dược 

liệu từ thiên nhiên là thân rễ cây sâm cau. Đồng bào ít người ở các 

tỉnh miền núi nước ta thường dùng rễ cây này làm thuốc bổ nên mới 

gọi là Sâm, vì lá cây giống lá Cau nên mới có tên gọi là Sâm cau. 

Theo kinh nghiệm dân gian thì nhân dân ta hay dùng thân rễ cây 

sâm cau để chữa các chứng thần kinh suy nhược, phong thấp, lưng 

gối lạnh đau, vận động khó khăn,… Theo đông y, sâm cau có tác 

dụng làm ấm thận (ôn thận), mạnh gân cốt (tráng gân cốt), trừ hàn 

thấp, bổ thận tráng dương, chủ trị liệt dương, yếu sinh lý,... Một số 

kết quả nghiên cứu hiện đại cho thấy: sâm cau có tác dụng tăng 

cường miễn dịch, nâng cao khả năng thích nghi của cơ thể trong 

điều kiện thiếu ô-xy; trấn tĩnh trung khu thần kinh; có tác dụng như 

hormone sinh dục nam. 

Mãi đến nay, ở nước ta, hầu như thân rễ cây sâm cau vẫn được 

nhân dân sử dụng theo kinh nghiệm truyền đời và có rất ít công trình 

nghiên cứu về sâm cau. Vậy nên, đề tài Nghiên cứu chiết tách, xác 

định thành phần hóa học trong một số dịch chiết thân rễ cây sâm cau 

ở tỉnh Quảng Ngãi thật sự mang tính cấp thiết và đã được chọn để 

thực hiện. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu quy trình chiết tách và định danh thành phần hóa 

học của dịch chiết thân rễ cây sâm cau. 

- Xác định công thức cấu tạo của cấu tử chính trong dịch chiết 

thân rễ cây sâm cau. 

- So sánh sự khác nhau trong thành phần hóa học của thân rễ 

cây sâm cau non và thân rễ cây sâm cau già. 

- Đóng góp thêm những thông tin, tư liệu khoa học về cây sâm 

cau, tạo cơ sở khoa học ban đầu cho các nghiên cứu về sau. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Thân rễ cây sâm cau và dịch chiết từ thân rễ cây sâm cau.  

- Nguyên liệu thân rễ cây sâm cau lấy ở tỉnh Quảng Ngãi. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Khảo sát thời gian chiết tối ưu với từng loại dung môi. 

- Định danh thành phần hóa học trong các dịch chiết thu được. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu lý thuyết 

- Tổng quan tài liệu, tìm hiểu thực tế về cây sâm cau. 

- Trao đổi ý kiến với thầy cô giáo và với các anh chị học cao học. 

4.2.  Nghiên cứu thực nghiệm 

Phương pháp vật lý: 

- Thu gom và xử lý mẫu thân rễ cây sâm cau. 

- Phương pháp phân tích trọng lượng để xác định các chỉ số 

hóa lý. 

- Dùng phổ hấp thụ nguyên tử AAS để xác định hàm lượng 

kim loại. 

- Xác định thành phần hóa học của dịch chiết dựa vào phương 
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pháp sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS). 

Phương pháp hóa học 

- Phương pháp chiết Soxhlet với các dung môi hexan, 

etylaxetat, diclometan, metanol. 

5. Nội dung nghiên cứu 

5.1. Lý thuyết tổng quan về cây sâm cau ở tỉnh Quảng Ngãi 

- Từ các nguồn tài liệu khác nhau, tìm hiểu về hợp chất thiên 

nhiên, các phương pháp chiết tách và xác định thành phần hóa học 

của các hợp chất thiên nhiên và hoạt tính sinh học của chúng.. 

- Sơ lược cây sâm cau, thành phần hóa học và ứng dụng của 

các bộ phận cây sâm cau: 

 Đặc điểm, phân bố 

 Công dụng của cây sâm cau với đời sống 

5.2. Xác định tính chất vật lý của thân rễ cây sâm cau 

- Xử lí nguyên liệu, xác định độ ẩm, thành phần kim loại. 

5.3. Xác định thành phần hóa học trong dịch chiết thân rễ 

non và thân rễ già 

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chiết các thành 

phần hóa học với dung môi chiết tối ưu (thời gian). 

- Xác định thành phần hóa học của các dịch chiết bằng phương 

pháp sắc kí ghép khối phổ (GC – MS).  

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

- Cung cấp thông tin khoa học về thành phần, cấu tạo một số 

hợp chất chính có trong dịch chiết thân rễ cây sâm cau góp phần nâng 

cao giá trị sử dụng của cây này. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Ứng dụng hoạt tính sinh học các thành phần hóa học trong rễ 
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cây sâm cau vào lĩnh vực y dược. 

7. Cấu trúc của luận văn 

Mở đầu 

Chương 1: Tổng quan 

Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu thực nghiện 

Chương 3: Kết quả và thảo luận 

Kết luận và kiến nghị 

Tài liệu tham khảo 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ CÂY SÂM CAU 

1.1.1. Vị trí phân loại  

Sâm cau thuộc chi Curculigo Gaertn. Trước đây, chi Curculigo 

Gaertn cũng được xếp vào họ Thủy tiên (Amaryllidaceae) nhưng hiện 

giờ được tách ra thành họ Tỏi voi lùn (Hypoxidaceae). 

Dựa trên hệ thống phân loại của A. L. Takhtajan năm 1987 về 

nhóm thực vật có hoa và các nhóm thực vật bậc cao có mạch khác, 

chỉnh lý một phần theo hệ thống năm 1996 của A. L. Takhtajan, chi 

Curculigo Gaertn được phân loại như sau: 

Ngành                  : Magnoliophyta 

Lớp                      : Liliopsida 

Phân lớp              : Liliidae 

Bộ                       : Haemodorales 

Họ                       : Hypoxidaceae 

Chi                      : Curculigo Gaertn.  

Trong chi Curculigo thì loài Curculigo orchioides Gaertn được 

phân bố rộng rãi, nó được tìm thấy ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, 

Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Philippine, Indonexia, Việt 

Nam… Trong “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, Đỗ Tất Lợi 

chỉ đề cập đến một loài là Curculigo orchioides Gaertn. Ở nước ta, 

Curculigo orchioides Gaertn hay còn gọi là sâm cau (ngải cau, cồ nốc 

lan,…). 

1.1.2. Đặc điểm thực vật, phân bố  

Tên Việt Nam: sâm cau, ngải cau, cồ nốc lan.  

Sâm cau là cây thảo, lâu năm, cao khoảng 20-40 cm. Thân rễ 
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mập, hình trụ dài, mọc thẳng, thót lại hai đầu, mang nhiều rễ phụ . Lá 

3-6 hình, mọc tụ họp thành túm, xếp nếp tựa như lá cau, dài 20-

30cm, rộng 2,5-3cm, gốc thuôn, đầu nhọn, hai mặt nhẵn gần như 

cùng màu, gân song song rất rõ, bẹ lá to và dài, cuống lá dài khoảng 

6-10cm. 

Bộ phận dùng: thân rễ. 

Phân bố ở những vùng núi cao 1600m, phía Nam và Tây Nam 

Trung Quốc, Campuchia, Ấn Độ, Indonexia, Nhật Bản, Lào, 

Myanmar, Philippine, Thái Lan, Việt Nam. Ở Việt Nam, cây mọc 

trên các đồi cỏ nơi ẩm mát vùng núi như Lai Châu, Tuyên Quang, 

Cao Bằng. 

1.1.3. Thành phần hóa học 

Hiện nay trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về thành phần 

hóa học của sâm cau, các hợp chất được công bố bao gồm: phenolic 

glycoside; một số hợp chất lignin; các hợp chất aliphatic hydroxyl 

ketones; các saponin thuộc nhóm cycloartan và nhóm ursan; 

flavones; alkaloid. Bên cạnh đó cây còn chứa các thành phần khác: 

steroids, đường tự do như glucose, manose, xylose, mucilage, 

hemicelluloses, polysaccharide và glucoronic acid.  

Ngoài những hợp chất kể trên, một lượng lớn các acid béo 

được phân lập từ dịch chiết dầu của rễ loài C.orchioides gồm: 

palmitic, oleic, linoleic, arachidic và behenic acid . Có 3 hợp chất 

steroids tìm được từ thân rễ C.orchioides là: sitosterol, stigmasterol, 

yuccagenin và một hợp chất lignin. 

1.1.4. Độc tính 

Thông thường khi uống sâm cau ở liều khuyến cáo không gây 

ra bất kỳ tác dụng phụ hay độc tính nào. Tuy nhiên nếu uống nhiều 

trong khoảng thời gian dài có thể xuất hiện một số tác dụng như ra 
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mồ hôi lạnh, tê cóng chân tay. Vì vậy, chỉ sử dụng ở mức liều mà đã 

chắc chắn tính an toàn của chế phẩm. Chống chỉ định với những 

người thiếu âm, nội nhiệt, những người bị nhiễm lạnh do các tác nhân 

ngoại cảnh.  

1.1.5. Tác dụng sinh học 

 Tác dụng chống oxy hóa 

 Tác dụng bảo vệ, chống độc cho gan 

 Tác dụng điều hòa miễn dịch 

 Hoạt tính tăng cường chức năng sinh lý  

 Tác dụng chống loãng xương 

 Tác dụng kháng khuẩn 

 Tác dụng kháng histamine 

 Tác dụng hạ đường huyết 

 Tác dụng trợ đẻ 

 Hoạt tính chống ung thư 

 Tác dụng chống viêm  

1.1.6. Giá trị sử dụng trong đời sống 

Sâm cau có vị cay tính ấm, độc vào hai kinh tỳ và thận, có tác 

dụng thêm sức nóng làm tan lạnh, cường dương, mạnh gân xương. 

Tại Việt Nam, cây sâm cau được trồng làm cảnh, thân rễ được 

dùng làm thuốc. Thường dùng chữa nam giới tinh lạnh, liệt dương, 

phụ nữ đái đục, bạch đới, người già đái són, lạnh dạ, kém ăn, thần 

kinh suy nhược, phong thấp, lưng gối lạnh đau, vận động khó khăn… 

Ngày dùng 6 -12 g phối hợp với các vị khác dạng thuốc sắc hay 

ngâm rượu.  

1.2. MỘT SỐ BÀI THUỐC TỪ SÂM CAU 

Trị sốt xuất huyết: Sâm cau 20g (sao đen), cỏ nhọ nồi 12g, 

trắc bách diệp (sao đen) 10g, quả dành dành (sao đen) 8g, sắc uống 
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ngày 1 thang, chia 2 – 3 lần. 

Chữa tê thấp, đau mình mẩy: Rễ sâm cau 20g, hà thủ ô 20g, 

hy thiêm 20g. Tất cả thái nhỏ ngâm trong 500ml rượu trắng sau 7 – 

10 ngày là được (càng lâu càng tốt). Ngày uống 2 lần, mỗi lần 30ml. 

Chữa liệt dương do rối loạn thần kinh chức năng: Sâm cau 

10g, sâm bố chính, trâu cổ 12g, câu kỷ tử 12g, ngưu tất 12g, tục đoạn 

12g, thạch hộc 12g, hoài sơn 12g, cáp giới 12g, cam thảo nam 8g, 

ngũ gia bì 8g. Tất cả thái nhỏ phơi khô, sắc uống mỗi ngày 1 thang, 

chia 2 – 3 lần. Hoặc sâm cau 20g, ba kích, phá cố chỉ, hồ đào nhục, 

thục địa mỗi thứ 16g, hồi hương 4g, sắc uống ngày 1 thang, chia 2 – 

3 lần. 

Chữa cao huyết áp (tiền mãn kinh): Dùng phương “Nhị tiên 

thang” gồm sâm cau 12g, ba kích 12g, dâm dương hoắc 12g, tri mẫu 

12g, hoàng bá 12g, đương quy 12g, sắc uống ngày 1 thang, chia 2 – 3 

lần. 

Rượu bồi bổ tráng dương: Bìm bịp 1 con, tắc kè 2 – 3 con 

làm sạch cho ngâm trong 1.500ml rượu nếp cho thêm sâm cau 50g. 

Ngâm trong 3 tháng là được. Càng lâu càng tốt. Ngày uống 2 – 3 lần 

khai vị trước khi ăn cơm và tối trước khi đi ngủ, mỗi lần uống 1 ly 

chừng 30ml. Công hiệu bổ thận tráng dương. 

Trị nam tinh lạnh, liệt dương, nữ lạnh tử cung: Sâm cau 6g, 

thục địa 8g, ba kích 8g, phá cố chỉ 8, hồ đào nhục 8g, hồi hương 4g, 

sắc uống ngày 1 thang, chia 2 – 3 lần trong ngày. 

Chữa phong thấp, lưng lạnh đau, thần kinh suy 

nhược: Sâm cau 50g, ngâm trong 150ml rượu trong vòng 7 – 10 

ngày là sử dụng được. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 – 2 ly nhỏ (chừng 

25 – 30ml) trong hai bữa ăn chính. 

Bồi bổ cho người già, phụ nữ sau sinh: Sâm cau thái nhỏ sao 
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vàng 12g, sắc với 200ml nước còn 50ml uống 1 lần trong ngày. 

Chú ý, kiêng kị: 

Sâm cau là vị thuốc có vị độc vì vậy cần chú ý không dùng quá 

liều, dùng liều quá cao rất dễ dẫn tới trúng độc, lưỡi sưng phù và đau, 

người cuồng táo, bí tiểu tiện. 

Để làm giảm độc tố, trước khi dùng cần ngâm nước vo gạo 

hoặc nước lã, thay nước nhiều lần cho tới khi nước trong thì vớt ra 

phơi hoặc sấy khô. Trong dân gian còn sử dụng biện pháp “cửu 

chưng cử sái” nghĩa là hấp và phơi 9 lần để khử chất độc, sau đó đem 

vùi trong đường cát để bảo quản. 

1.3. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÂY SÂM CAU 

1.3.1. Công trình nghiên cứu  trong nước 

Năm 2001, Nguyễn Duy Thuần và Nguyễn Thị Phương Lan đã 

nhận dạng và nghiên cứu về loài sâm cau mọc hoang ở Sơn Dương, 

Hà Giang. 

1.3.2. Công trình nghiên cứu trên thế giới 

Năm 1976, Tiwari và Mirsa tìm thấy trong thân rễ loài 

C.orchioides hai hợp chất flavonoid, chúng đều thuộc nhóm flavon. 

Năm 1978, có 1 alcaloid duy nhất được Rao và cộng sự  phân 

lập được từ thân rễ sâm cau là lycorine. Tuy nhiên, hàm lượng 

alcaloid này ở chi Curculigo vẫn chưa được nghiên cứu kỹ. Ngoài ra 

còn có các hợp chất chứa nito khác cũng đã được tìm thấy ở loài 

C.orchioides. 

Năm 1983,  Michinor Kubo cùng các cộng sự đã phân lập từ 

thân rễ sâm cau một phenolic glucosid mới đặt tên là curculigoside A.  

Năm 1989, từ thân rễ Curculigo orchioides Gaertn., Grag cùng 

cộng sự đã tìm ra một phenolglycoside mới đặt tên là corchioside A. 

Năm 1990, Misra Triguna N. đã phân lập được curculigo từ 
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thân rễ C.orchioides Gaertn.và xác định cấu trúc của hợp chất này là: 

24-methylcycloart-7-en-3β, 20-diol. 

Năm 1992, Xu Junping và Xu Resheng đã xác định được cấu 

trúc của aglycon mới là curculigenin A, B, C. Sau đó 13 

curculigosaponin được tìm ra và được ký hiệu từ A đến M, trong đó 

curculigosaponin A→ J đều mang khung chung của curculigenin A, 

curculigosaponin K→M có phần genin là curculigenin B. 

Năm 2004, Fu Daxu và cộng sự đã phân tích thân rễ sâm cau 

có chứa curculigoside C, curculigoside A, curculigoside B và 2,6-

dimethoxylbenzoic acid.  

Năm 2013, Zhen-Hui Wang và các nhà nghiên cứu Trung 

Quốc từ phân đoạn dịch chiết ethyl acetat, đã phân lập được 5 dẫn 

chất chlorophenolic glucosides là curculigine E, F, G, I, H và một 

phenolic glycoside mới là orcinoside H. 

1.4. KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN 

HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN 

1.4.1. Kỹ thuật chiết soxhlet 

 Ưu điểm của kỹ thuật 

- Tiết kiệm dung môi, chỉ một lượng ít dung môi mà chiết kiệt 

được mẫu cây. Không phải tốn công lọc và châm dung môi mới. 

- Không tốn các thao tác lọc và châm dung môi mới như các 

kỹ thuật khác. Chỉ cần cắm điện, mở nước hoàn lưu là máy sẽ thực 

hiện sự chiết. 

- Chiết kiệt hợp chất trong bột cây vì bột cây luôn được liên 

tục chiết bằng dung môi tinh khiết. 

 Nhược điểm của kỹ thuật 

- Kích thước của Soxhlet làm giới hạn lượng bột cây cần chiết. 

- Trong quá trình chiết, các hợp chất chiết ra từ bột cây được 
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trữ lại trong bình cầu, nên chúng luôn bị đun nóng ở nhiệt độ sôi của 

dung môi vì thế hợp chất nào kém bền nhiệt dễ bị hư hại.  

- Do toàn hệ thống của máy đều bằng thủy tinh và được gia 

công thủ công nên  giá thành của một máy khá cao. Máy bằng thủy 

tinh nên dễ vỡ, trong đó các bộ phận của máy, nhất là các nút mài 

được gia công thủ công nên chỉ cần làm bể một bộ phận nào đó. 

1.4.2. Phương pháp GC – MS xác định thành phần các hợp 

chất từ dịch chiết thân rễ sâm cau 

Sắc kí khí là một phương pháp chia tách trong đó pha động là 

một chất khí (được gọi là khí mang, khí mang thông dụng và thích 

hợp thường dùng là heli) và pha tĩnh chứa trong cột là một chất rắn 

hoặc lỏng phủ trên bề mặt chất mang trơ dạng rắn hay phủ đều lên 

thành phía trong của cột. Tùy thuộc vào bản chất của pha tĩnh chia 

thành hai loại sắc kí. 

+ Sắc kí khí – rắn (GSC): Chất phân tích được hấp thụ trực 

tiếp trên pha tĩnh là các tiểu phân rắn. 

+ Sắc kí khí – lỏng (GLC): Pha tĩnh là một chất lỏng không 

bay hơi. 
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CHƯƠNG 2 

NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

 

2.1. NGUYÊN LIỆU, DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT 

2.1.1. Nguyên liệu nghiên cứu 

Nguyên liệu được chọn là thân rễ cây sâm cau tại tỉnh Quảng 

Ngãi. Nguyên liệu được chia ra làm 2 loại là rễ non và rễ già.       

2.1.2. Dụng cụ và hóa chất 

Dụng cụ thí nghiệm 

- Bộ chiết Soxhlet. 

- Máy đo sắc ký ghép khối phổ GC – MS (Trung tâm kỹ thuật 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng II, số 2 – Ngô Quyền – Đà Nẵng). 

- Máy đo điểm chảy, máy quang phổ. 

- Tủ sấy, lò nung, cân phân tích, cốc thủy tinh, bình tam giác, 

ống nghiệm, bếp điện, cốc sứ, các loại pipet, bình định mức… 

Hóa chất 

- n–hexan. 

- Diclometan. 

- Etyl axetat. 

- Metanol                                       

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

2.2.1. Phương pháp xử lý mẫu 

Rễ cây sâm cau sau khi được đào lên, rửa sạch. Sau khi thu 

hoạch rễ cây sâm cau, thân rễ hư được loại bỏ. Rễ sâm cau sau khi 

được chia ra rễ non và rễ già, tiếp tục được cắt lát. Một phần rễ tươi 

được lấy để nghiên cứu thông số hóa lý của mẫu tươi, phần còn lại 

phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Sau khi phơi khô, rễ sâm cau được 

sấy ở nhiệt độ thích hợp rồi xay nhỏ thành bột và được bảo quản 
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trong bình thủy tinh kín.  

2.2.2. Phương pháp xác định độ ẩm 

Nguyên tắc 

Dùng sức nóng làm bay hơi hết hơi nước trong mẫu. Cân trọng 

lượng mẫu trước và sau khi sấy khô, từ đó tính ra phần trăm nước có 

trong mẫu. 

2.2.3. Phương pháp xác định hàm lượng tro 

Nguyên tắc 

Phá huỷ hợp chất hữu cơ bằng cách nung ở nhiệt độ 5250C ± 

250C đến khối lượng không đổi. 

2.2.4. Phương pháp xác định hàm lượng kim loại 

Nguyên tắc 

Mẫu được vô cơ hoá và đo trên máy quang phổ hấp thụ nguyên 

tử AAS. 

2.2.5. Phương pháp chiết soxhlet 

Nguyên liệu là rễ cây sâm cau đã được nghiền nhỏ tiến hành 

chiết soxhlet lần lượt với từng loại dung môi có độ phân cực khác 

nhau như n- hexane, dichloromethane, ethyl acetate, methanol. Cân 

chính xác lượng mẫu cần chiết gói vào giấy lọc, sau đó cho vào bộ 

chiết soxhlet gồm một bình cầu, một thiết bị chiết và một sinh hàn 

hồi lưu. 

2.2.6. Khảo sát thời gian chiết  

Khảo sát thời gian chiết tốt nhất với dung môi n-hexan 

Lấy 5 mẫu bột thân  rễ sâm cau già/non (khoảng 10 gam/1 

mẫu), cân chính xác lượng mẫu bột lấy được. Khối lượng mẫu bột 

này là m. Sau đó, cho mẫu bột đã được cân chính xác này vào bộ 

chiết soxhlet với 150ml n-hexan. Tiến hành chiết ở nhiệt độ sôi của 

dung môi trong các khoảng thời gian khác nhau: 8 giờ, 10 giờ, 12 
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giờ, 14 giờ, 16 giờ. 

Cô quay chân không các dịch chiết đến khi còn lại nhỏ hơn 50 

ml dịch chiết. 

 Cân khối lượng của bình tỉ khối m1. Cho dịch chiết vừa thu 

được vào rồi thêm dung môi đến vạch 50ml, đem cân được khối 

lượng m2. 

Sau đó đổ dịch chiết ra cho dung môi vào, đem cân được khối 

lượng m3. 

Lập tỉ số % cao chiết = (m2 - m3) : m của dịch chiết. Sau đó, so 

sánh để tìm được thời gian chiết tối ưu. 

Khảo sát thời gian chiết tốt nhất với dung môi diclometan 

Tiến hành tương tự như với dung môi n-hexan. 

Khảo sát thời gian chiết tốt nhất với dung môi etyl axetat 

Tiến hành tương tự như với dung môi n-hexan. 

Khảo sát thời gian chiết tốt nhất với dung môi methanol 

Tiến hành tương tự như với dung môi n-hexan. 

2.2.7. Phương pháp GC – MS xác định thành phần các hợp 

chất từ dịch chiết thân rễ sâm cau: 

Cân 10g bột thân rễ sâm cau già/non đã được xử lý cho vào 

giấy lọc, gói cẩn thận rồi cho vào bộ soxhlet 500ml. Chiết lần lượt 

khoảng 150ml với các dung môi n-hexan, diclometan, etyl axetat và 

metanol trong thời gian thích hợp thu được dịch chiết. Thu hồi dung 

môi trong dịch chiết ta thu được cao chiết. Cho cao chiết vào lọ thủy 

tinh, đậy nắp kĩ. Mẫu cao chiết từ rễ cây sâm cau này được xác định 

thành phần bằng phương pháp GC – MS ở Trung tâm kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng II, số 2 – Ngô Quyền – Đà Nẵng. 

2.2.8. Quy trình thực nghiệm 
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Thân rễ cây sâm cau 

Rửa sạch, hong khô 

Cắt nhỏ 

Xác định độ ẩm. 

Sấy khô 

Xay bột mịn 

Chiết soxhlet 

Xác định hàm lượng tro, 

kim loại. 

Dịch chiết 
(dung môi 

etylaxetat) 

Dịch chiết 
(dung môi n-

hexan) 

Dịch chiết 
(dung môi 

diclometan) 

Dịch chiết 
(dung môi 

metanol) 

Chọn dịch chiết ứng với thời gian chiết tốt nhất 

Đo GC-MS 

Định danh 

thành phần 

(8 mẫu) 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ HÓA LÝ 

3.1.1. Độ ẩm của rễ cây sâm cau 

3.1.2. Hàm lượng tro trong rễ cây sâm cau 

3.1.3. Hàm lượng kim loại trong rễ cây sâm cau  

3.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỜI GIAN CHIẾT VÀ XÁC ĐỊNH 

THÀNH PHẦN TRONG DỊCH CHIẾT RỄ CÂY SÂM CAU 

3.2.1. Chiết rễ già với dung môi n-hexan 

 Khảo sát thời gian chiết với dung môi n–hexan 

Kết quả cho thấy khi chiết soxhlet bột thân rễ sâm cau già với dung 

môi n- hexan ở nhiệt độ sôi của dung môi trong thời gian là 14 giờ thì 

khối lượng cao chiết thu được là lớn nhất. Vậy 14 giờ là thời gian 

chiết tốt nhất của dung môi n- hexan. 

 Xác định thành phần hóa học có trong dịch chiết rễ già 

với dung môi n-hexan 

Từ kết quả cho thấy phương pháp GC-MS đã định danh được 2 

cấu tử trong dịch chiết n-hexan từ rễ sâm cau già. Thành phần hóa 

học trong dịch chiết n-hexan chủ yếu các acid mạch dài 6-18C là n-

hexadecanoic acid, octadecanoic acid. Còn lại 89,66% các cấu tử 

không định danh. 

Dịch chiết n-hexan chứa số cấu tử có ứng dụng nhiều trong đời 

sống như n-hexadecanoic acid được sử dụng trong sản xuất xà phòng, 

mĩ phẩm và là nguyên liệu dùng để tổng hợp lên một loại thuốc 

chống tâm thần phân liệt paliperidone. 

3.2.2. Chiết rễ già với dung môi etyl axetat 

 Khảo sát thời gian chiết với dung môi etyl axetat 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paliperidone&usg=ALkJrhh9DM_addhVK_dfRzlBHi67JzH7DQ
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Từ kết quả ở cho thấy giá trị % chất chiết tăng dần khi tăng thời gian 

chiết trong khoảng từ 8h – 12h. Điều này chứng tỏ lượng chất chiết 

được tăng theo thời gian. Khi tiếp tục tăng thời gian chiết từ 14h trở 

đi, khối lượng cao chiết có giảm nhẹ. Hiện tượng này có thể do quá 

trình hòa tan các chất trong nguyên liệu vào dung môi kém dần và 

quá trình bay hơi tăng lên nên khối lượng sản phẩm chiết giảm. Do 

đó, thời gian chiết với dung môi etyl axetat thích hợp nhất được chọn 

là 12h tương ứng với mẫu M3.  

 Xác định thành phần hóa học có trong dịch chiết rễ già 

với dung môi etyl axetat 

Từ kết quả cho thấy phương pháp GC-MS đã định danh được 3 

cấu tử trong dịch chiết etyl axetat từ rễ sâm cau già. Thành phần hóa 

học trong dịch chiết n-hexan chủ yếu các acid mạch dài 6-18C. Các 

cấu tử có hàm lượng cao là n-hexadecanoic acid, octadecanoic acid. 

Cấu tử còn lại đều có hàm lượng thấp là 2-propenal, 3-phenyl-. Còn 

lại 90,65% các cấu tử chưa định danh được. 

Dịch chiết etyl axetat chứa số cấu tử có ứng dụng nhiều trong 

đời sống như n-hexadecanoic acid được sử dụng trong sản xuất xà 

phòng, mĩ phẩm và là nguyên liệu dùng để tổng hợp lên một loại 

thuốc chống tâm thần phân liệt paliperidone. 

3.2.3. Chiết rễ già với dung môi metanol 

 Khảo sát thời gian chiết với dung môi metanol 

Từ kết quả cho thấy giá trị % chất chiết tăng dần khi chiết trong 

khoảng thời gian từ 8h – 14h, chứng tỏ lượng chất chiết được tăng 

theo thời gian. Từ 14h trở đi, giá trị % chất có giảm. Do đó, thời gian 

chiết tối ưu được chọn là 14h tương ứng với mẫu M4.  

 Xác định thành phần hóa học có trong dịch chiết rễ già 

với dung môi metanol 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paliperidone&usg=ALkJrhh9DM_addhVK_dfRzlBHi67JzH7DQ
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Từ kết quả cho thấy phương pháp GC-MS đã định danh được 

cấu tử trong dịch chiết metanol từ rễ sâm cau già. Thành phần hóa 

học trong dịch chiết metanol chủ yếu các hợp chất furan. Các cấu tử 

có hàm lượng cao là 2Furfural, 4H-Pyran-4-one,2,3-dihidroxy-6-

methyl-. Cấu tử còn lại đều có hàm lượng thấp là 2-furanmethanol,n-

hexadecanoic acid. Còn lại 86,19% các cấu tử không định danh. 

Dịch chiết metanol chứa số cấu tử có ứng dụng nhiều trong đời 

sống như n-hexadecanoic acid được sử dụng trong sản xuất xà phòng, 

mĩ phẩm và  là nguyên liệu dùng để tổng hợp lên một loại thuốc 

chống tâm thần phân liệt paliperidone. Ngoài ra còn có chất có hoạt 

tính sinh học cao như 4H-Pyran-4-one,2,3-dihidroxy-6-methyl- là 

một chất có tính chống oxi hóa mạnh mẽ. Bên cạnh đó trong dịch 

chiết còn có Furfural là chất có độc tính. 

3.2.4. Chiết rễ già với dung môi diclometan 

 Khảo sát thời gian chiết với dung môi diclometan 

Từ kết quả cho thấy giá trị % chất chiết tăng dần khi chiết trong 

khoảng thời gian từ 8h – 12h, chứng tỏ lượng chất chiết được tăng 

theo thời gian. Từ 12h trở đi, giá trị % cao chiết có giảm. Do đó, thời 

gian chiết tối ưu được chọn là 12h tương ứng với mẫu M3. 

 Xác định thành phần hóa học có trong dịch chiết rễ già 

với dung môi diclometan 

Từ kết quả cho thấy phương pháp GC-MS đã định danh được 3 

cấu tử trong dịch chiết etyl diclometan từ rễ sâm cau già. Thành phần 

hóa học trong dịch chiết diclometan chủ yếu các acid mạch dài 6-

18C. Các cấu tử có hàm lượng cao là n-hexadecanoic acid, 

octadecanoic acid. Cấu tử còn lại đều có hàm lượng thấp là 2-

propenal, 3-phenyl-. Còn lại 8,85% các cấu tử không định danh. 

Dịch chiết diclometan chứa số cấu tử có ứng dụng nhiều trong 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paliperidone&usg=ALkJrhh9DM_addhVK_dfRzlBHi67JzH7DQ
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đời sốn như n-hexadecanoic acid được sử dụng trong sản xuất xà 

phòng, mĩ phẩm và  là nguyên liệu dùng để tổng hợp lên một loại 

thuốc chống tâm thần phân liệt paliperidone.        

3.2.5. Chiết rễ non với dung môi n-hexan 

 Khảo sát thời gian chiết với dung môi n–hexan 

Từ kết quả cho thấy giá trị % cao chiết tăng dần khi tăng thời 

gian chiết trong khoảng từ 8h – 14h. Điều này chứng tỏ lượng chất 

chiết được tăng theo thời gian. Khi tiếp tục tăng thời gian chiết từ 

14h trở đi, khối lượng cao chiết có giảm nhẹ. Hiện tượng này có thể 

do quá trình hòa tan các chất trong nguyên liệu vào dung môi kém 

dần và quá trình bay hơi tăng lên nên khối lượng sản phẩm chiết 

giảm. Do đó, đối với dung môi n-hexan  thời gian chiết thích hợp 

được chọn là 14h, hàm lượng cao chiết thu được là 7,253%, tương 

ứng với mẫu M4.  

 Xác định thành phần hóa học có trong dịch chiết rễ non 

với dung môi n-hexan 

Từ kết quả cho thấy phương pháp GC-MS đã định danh được 5 

cấu tử trong dịch chiết n-hexan từ rễ sâm cau non. Thành phần hóa 

học trong dịch chiết n-hexan chủ yếu các acid mạch dài 6-18C. Các 

cấu tử có hàm lượng cao là n-hexadecanoic acid, octadecanoic acid. 

Các cấu tử còn lại đều có hàm lượng thấp, bao gồm 

bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene, heptane,2,2,4,6,6-pentamethyl-, 2-

propenal,3-phenyl-. Còn lại 89,06% các cấu tử không định danh. 

Dịch chiết n-hexan chứa số cấu tử có ứng dụng nhiều trong đời 

sống như n-hexadecanoic acid được sử dụng trong sản xuất xà phòng, 

mĩ phẩm và là nguyên liệu dùng để tổng hợp lên một loại thuốc 

chống tâm thần phân liệt paliperidone. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paliperidone&usg=ALkJrhh9DM_addhVK_dfRzlBHi67JzH7DQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paliperidone&usg=ALkJrhh9DM_addhVK_dfRzlBHi67JzH7DQ
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3.2.6. Chiết rễ non với dung môi etyl axetat 

 Khảo sát thời gian chiết với dung môi etyl axetat 

Từ kết quả cho thấy giá trị % chất chiết tăng dần khi chiết trong 

khoảng thời gian từ 8h – 12h, chứng tỏ lượng chất chiết được tăng 

theo thời gian. Từ 6h trở đi, giá trị % chất có giảm. Do đó, thời gian 

chiết tối ưu được chọn là 12h tương ứng với mẫu M3. 

 Xác định thành phần hóa học có trong dịch chiết rễ non 

với dung môi etyl axetat 

Từ kết quả cho thấy phương pháp GC-MS đã định danh được 3 

cấu tử trong dịch chiết etyl axetattừ rễ sâm cau non. Thành phần hóa 

học trong dịch chiết n-hexan chủ yếu các acid mạch dài 6-18C. Các 

cấu tử có hàm lượng cao là n-hexadecanoic acid, octadecanoic acid. 

Cấu tử còn lại đều có hàm lượng thấp là 2-propenal, 3-phenyl-. Còn 

lại 89,66% các cấu tử không định danh.  

Dịch chiết etyl axetatchứa số cấu tử có ứng dụng nhiều trong 

đời sống như n-hexadecanoic acid được sử dụng trong sản xuất xà 

phòng, mĩ phẩm và  là nguyên liệu dùng để tổng hợp lên một loại 

thuốc chống tâm thần phân liệt paliperidone. 

3.2.7. Chiết rễ non với dung môi diclometan 

 Khảo sát thời gian chiết với dung môi metanol 

Từ kết quả cho thấy giá trị % chất chiết tăng dần khi chiết trong 

khoảng thời gian từ 8h – 14h, chứng tỏ lượng chất chiết được tăng 

theo thời gian. Từ 14h trở đi, giá trị % chất có giảm. Do đó, thời gian 

chiết tối ưu được chọn là 14h tương ứng với mẫu M4. 

 Xác định thành phần hóa học có trong dịch chiết rễ non 

với dung môi metanol 

Từ kết quả cho thấy phương pháp GC-MS đã định danh được 5 

cấu tử trong dịch chiết metanol từ rễ sâm cau non. Thành phần hóa học 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paliperidone&usg=ALkJrhh9DM_addhVK_dfRzlBHi67JzH7DQ
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trong dịch chiết metanol chủ yếu các hợp chất furan. Các cấu tử có 

hàm lượng cao là 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)-, n-

hexadecanoic acid. Cấu tử còn lại đều có hàm lượng thấp là 2Furfural, 

2-furanmethanol, 4H-Pyran-4-one,2,3-dihidroxy-6-methyl-. Còn lại 

56,41% các cấu tửkhông định danh. 

Dịch chiết metanolchứa số cấu tử có ứng dụng nhiều trong đời 

sống như n-hexadecanoic acid được sử dụng trong sản xuất xà phòng, 

mĩ phẩm và là nguyên liệu dùng để tổng hợp lên một loại thuốc 

chống tâm thần phân liệt paliperidone. Ngoài ra còn có chất có hoạt 

tính sinh học cao như 4H-Pyran-4-one,2,3-dihidroxy-6-methyl- là 

một chất có tính chống oxi hóa mạnh mẽ. Bên cạnh đó trong dịch 

chiết còn có Furfural và 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- 

là những chất có độc tính. 

3.2.8. Chiết rễ non với dung môi diclometanol 

  Khảo sát thời gian chiết với dung môi diclometan 

 Từ kết quả cho thấy giá trị % cao chiết tăng dần khi tăng thời 

gian chiết trong khoảng từ 8h – 12h. Điều này chứng tỏ lượng chất 

chiết được tăng theo thời gian. Khi tiếp tục tăng thời gian chiết từ 

12h trở đi, giá trị % cao chiết có giảm nhẹ. Hiện tượng này có thể do 

ban đầu khi được gia nhiệt, khả năng hòa tan của các chất trong 

nguyên liệu vào dung môi tăng lên nên khối lượng chất chiết ra tăng 

lên. Sau đó, các chất có trong nguyên liệu không thể tan vào dung 

môi thêm được nữa, quá trình hòa tan các chất trong nguyên liệu vào 

dung môi kém dần và quá trình bay hơi tăng lên nên khối lượng sản 

phẩm chiết giảm. Do đó, đối với dung môi diclometan thời gian chiết 

thích hợp được chọn là 12h, hàm lượng cao chiết thu được là 

6,451%, tương ứng với mẫu M3. 

 Xác định thành phần hóa học có trong dịch chiết rễ non 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paliperidone&usg=ALkJrhh9DM_addhVK_dfRzlBHi67JzH7DQ
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với dung môi diclometan 

Từ kết quả cho thấy phương pháp GC-MS đã định danh được 4 

cấu tử trong dịch chiết diclometantừ rễ sâm cau non. Thành phần hóa 

học trong dịch chiết n-hexan chủ yếu các acid mạch dài 6-18C. Các 

cấu tử có hàm lượng cao là n-hexadecanoic acid, octadecanoic acid. 

Cấu tử còn lại đều có hàm lượng thấp là 2-propenal, 3-phenyl-, 2H-1-

Benzopyran-2-one. Còn lại 89,26% các cấu tử chưa định danh được. 

Dịch chiết diclometan chứa các cấu tử có ứng dụng nhiều 

trong đời sống như n-hexadecanoic acid được sử dụng trong sản 

xuất xà phòng, mĩ phẩm và là nguyên liệu dùng để tổng hợp lên một 

loại thuốc chống tâm thần phân liệt paliperidone. Ngoài ra còn có 

một số hợp chất tuy hàm lượng không nhiều nhưng lại có hoạt tính 

sinh học cao, đáng quan tâm. Với hàm lượng 0,34%; hợp chất 2H-

1-Benzopyran-2-one được biết đến như là một chất có hoạt tính 

sinh học mạnh, có tác dụng chống oxi hóa, bảo vệ các tế bào lipit 

của cơ thể trước quá trình oxi hóa và sự tấn công của các gốc tự do. 

Hợp chất này còn mang tính kháng viêm, làm tăng khả năng miễn 

dịch của cơ thể, có tác dụng phòng chống ung thư. 

3.3. KẾT QUẢ ĐỊNH DANH THÀNH PHẦN CẤU TỬ TRONG 

DỊCH CHIẾT RỄ CÂY SÂM CAU 

Từ kết quả ở Bảng 3.25 cho thấy phương pháp GC-MS đã định 

danh được 10 cấu tử trong dịch chiết từ rễ sâm cau. Trong đó, dung 

môi n-hexan và metanol chiết tách được nhiều cấu tử nhất (5 cấu tử) 

từ sâm câu non. Số chất chiết được từ sâm cau non (10 chất) nhiều 

hơn trong sâm cau già (6 chất). Như vậy ta có thể thấy được rằng, 

dung môi tối ưu để chiết tách, xác định thành phần trong rễ non có 

thể là n-hexan và metanol. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Paliperidone&usg=ALkJrhh9DM_addhVK_dfRzlBHi67JzH7DQ
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KẾT LUẬN 

 

Qua quá trình nghiên cứu, đề tài đã thu được các kết quả 

như sau: 

1. Xác định được một số thông số hóa lý của thân rễ cây 

sâm cau 

- Rễ non: độ ẩm rễ tươi là 78,357%, rễ khô 6,863%, hàm 

lượng tro 2,993%, hàm lượng kim loại nặng nằm trong khoảng cho 

phép theo tiêu chuẩn Dược liệu Việt Nam. 

- Rễ già: độ ẩm rể tươi là 58,984%, rễ khô 8,845%, hàm 

lượng tro 2,466%, hàm lượng kim loại nặng nằm trong khoảng cho 

phép theo tiêu chuẩn Dược liệu Việt Nam.  

2. Đã thực hiện quá trình chiết các hợp chất từ rễ sâm cau non 

và già bằng phương pháp chiết soxhlet với các dung môi n-hexan, 

etyl axetat, metanol, diclometan trong thời gian chiết tối ưu đã được 

xác định lần lượt là 14h, 12h, 14h và 12h. 

3. Đã định danh được một số thành phần hóa học trong các dịch 

chiết rễ sâm cau ở Quảng Ngãi bằng phương pháp phân tích sắc kí khí 

ghép khối phổ (GC-MS). Cụ thể đã xác định được 10 cấu tử, trong đó 

có một số cấu tử có hoạt tính sinh học cao như 2H-1-Benzopyran-2-

one, 4H-Pyran-4-one,2,3-dihidroxy-6-methyl- đều tìm thấy trong dịch 

chiết với các dung môi diclometan, metanol. Đây là các cấu tử có hoạt 

tính sinh học mạnh, đặc biệt là khả năng chống oxi hóa. 

KIẾN NGHỊ 

 Thử hoạt tính sinh học các dịch chiết của rễ sâm cau. 
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 Nghiên cứu phân lập các hoạt chất có hàm lượng cao trong 

rễ sâm cau. 

 Mở rộng phạm vi nghiên cứu về thành phần hóa học trong 

các bộ phận thân, lá sâm cau.                                                                                             


