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MỞ ĐẦU 

 

1.  Lý do chọn đề tài  

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đời sống con 

người ngày càng không ngừng được nâng cao. Bên cạnh đó, sự lạm 

dụng thái quá các sản phẩm công nghiệp lại ảnh hưởng đến chất 

lượng của cuộc sống. Vấn đề sức khỏe đang được mọi người hết sức 

quan tâm, chính vì vậy mà con người có xu hướng quay về với thiên 

nhiên, thích dùng những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên hơn là tổng 

hợp bằng con đường nhân tạo. 

Hợp chất thiên nhiên, đặc biệt là các hợp chất có hoạt tính sinh 

học đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người. Chúng được 

dùng để sản xuất thuốc chữa bệnh, các chất bảo vệ và điều tiết sinh 

trưởng thực vật, và là nguyên liệu cho nghành công nghiệp dược 

phẩm, thực phẩm…Việc nghiên cứu tìm kiếm các hợp chất thiên 

nhiên mới có hoạt tính và biến đổi cấu trúc hóa học của chúng để đạt 

được các chất có hoạt tính mong muốn cao hơn, góp phần giải quyết 

những vấn đề mang tính toàn cầu về sức khỏe cộng đồng, về dinh 

dưỡng và về môi trường sinh thái,… Cũng vì thế mà các nhà khoa 

học không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để tìm ra những chất trong tự 

nhiên mà có lợi cho cuộc sống của con người. 

 Nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa được thiên 

nhiên ban tặng hệ thực vật rất phong phú, đa dạng chủng loại. Trong 

đó loài cây thuộc chi Phyllanthus, họ Phyllanthaceae cũng được cho 

là có nhiều hoạt tính sinh học như kháng khuẩn,  khả năng trong chữa 
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bệnh sơ nang, bệnh ung thư phổi,
 
chữa trị tổn thương gan, giảm mở 

máu và mở trong gan. Cây chùm ruột có tên khoa học là Phyllanthus 

acidus L., là loài cây duy nhất có quả ăn được trong họ 

Phyllanthaceae. Từ lâu được sử dụng nhiều trong dân gian để chữa 

bệnh. Đây là một giống mọc ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Mỗi 

bộ phận của cây đều có tác dụng làm thuốc và nhiều giá trị sử dụng 

khác nhau như: vỏ thân cây có chứa các nhóm hợp chất hoá học có 

khả năng tiêu hạch độc, ung nhọt, tiêu đờm, trừ tích ở phế. Lá và rễ 

có tính nóng, có tác dụng làm tan ứ huyết, sát trùng, chống độc đối 

với nọc rắn. Quả có lượng vitamin C đạt tới 40mg % có tác dụng giả 

nhiệt, bổ gan, bổ máu, làm da mịn màng. 

 Mặc dù cây chùm ruột có nhiều công dụng và giá trị sử dụng 

như vậy nhưng các công trình nghiên cứu về thành phần hóa học, 

hoạt tính của nó vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ và có tính hệ thống. Ứng 

dụng các phương pháp hiện đại để xác định cấu trúc và nghiên cứu 

hoạt tính sinh học của cây chùm ruột là một hướng nghiên cứu có 

nhiều triển vọng, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Nhưng cho 

đến nay việc nghiên cứu chủ yếu trên lá và vỏ thân, vỏ rễ cây chùm 

ruột chưa được nghiên cứu kỹ.  

Vì vậy, tôi chọn đề tài: “Nghiên cứu chiết tách và xác định 

thành phần hóa học trong một số dịch chiết của vỏ rễ cây chùm 

ruột ở Đà Nẵng” làm luận văn thạc sĩ nhằm đóng góp thông tin khoa 

học về thành phần hóa học của loài cây này. 

2. Mục đích nghiên cứu 

- Xác định một số thông số hóa lý của vỏ rễ chùm ruột. 
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- Xác định thành phần hóa học, công thức cấu tạo của một số 

hợp chất có trong vỏ rễ chùm ruột. 

- Phân lập một số chất có trong vỏ rễ chùm ruột (Phyllanthus 

acidus (L.) Skeels) ở Liên Chiểu – Đà Nẵng. 

- Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và hoạt tính kháng oxy hóa 

của dịch chiết ethanol từ vỏ rễ cây chùm ruột. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Vỏ rễ cây chùm ruột được thu hái vào tháng 7 năm 2015, tại 

quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. 

    3.2. Phạm vi nghiên cứu  

hành phần hóa học trong một số dịch chiết của vỏ rễ cây chùm 

ruột ở Đà Nẵng 

4. N i dung nghiên cứu 

4.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết 

- Tham khảo các công trình nghiên cứu trên thế giới về loài 

nghiên cứu. 

- Thu thập, tổng hợp, phân tích các tài liệu, tư liệu về đặc điểm 

hình thái thực vật, nguồn nguyên liệu, thành phần hóa học, ứng dụng 

của vỏ rễ chùm ruột. 

- Tổng hợp tài liệu về phương pháp lấy mẫu, chiết tách, phân 

lập và xác định thành phần hóa học các chất từ thực vật.  

 4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm 

- Xử lí mẫu: vỏ rễ chùm ruột được rửa sạch, phơi khô và xay 

nhỏ. 

- Phương pháp chiết soxhlet, chiết chưng ninh mẫu. 

- Xác định độ ẩm, hàm lượng tro bằng phương pháp trọng 

lượng. 

- Phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử để xác định hàm 

lượng các kim loại trong vỏ rễ chùm ruột. 
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- Phương pháp sắc ký khí – khối phổ liên hợp (GC/MS) thực 

hiện khi chiết soxhlet với các dung môi có độ phân cực tăng dần, xác 

định các thành phần có trong dịch chiết. 

- Phân lập một số chất trong dịch chiết vỏ rễ chùm ruột bằng 

phương pháp sắc ký cột, sắc ký lớp mỏng, các phương pháp kết tinh 

phân đoạn. 

5.  ố cục luận v n  

 uận văn gồm 79 trang, 22 Bảng, 42 Hình, 36 tài liệu tham 

khảo. Ngoài phần mở đầu (4 trang) và phần kết luận, kiến nghị (2 

trang), nội dung chính gồm các phần: 

Chương 1. Tổng quan (16 trang) 

Chương  2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu (24 trang) 

Chương 3. Kết quả và thảo luận (33 trang) 

 

CHƢƠNG 1 

 TỔNG QUAN 

 

1.1. ĐẠI CƢƠNG VỀ CÂY CHÙM RUỘT  

1.1.1.Tên gọi 

1.1.2. Nguồn gốc và phân bố 

1.1.3. Điều kiện sinh trƣởng, phát triển 

1.1.4. Đặc điểm hình thái thực vật 

1.2. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC 

CỦA CÂY CHÙM RUỘT 

1.3. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA CÂY CHÙM RUỘT 

 1.3.1. Trong đời sống 

1.3.2. Trong Y học 
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CHƢƠNG 2 

PHƢƠNG PH P NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM 

 

2.1.  NGUYÊN LIỆU, DỤNG CỤ, HO  CHẤT 

2.1.1.Nguyên liệu 

2.1.2. Xử lí nguyên liệu 

2.1.3. Thiết bị, dụng cụ, h   chất 

2.1.4. Sơ đồ chiết tách bằng phƣơng pháp chiết so hlet 

 

 

Hình 2.1. Sơ đồ nghiên cứu thực nghiệm chiết soxhlet 
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2.1.5. Sơ đồ chiết tách,  ác định thành phần h   học củ  các 

phân đoạn từ tổng c o ethanol 

 

  nh  . . Sơ đồ đi u chế c o chiết 

2.2. X C ĐỊNH C C TH NG SỐ HÓA L  CỦA VỎ R  

CHÙM RUỘT 

2.2.1. Xác định đ  ẩm 

2.2.2. Xác định hàm lƣợng tro 

2.2.3. Xác định hàm lƣợng kim loại 

2.3. CHIẾT SOXLET VÀ X C ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA 

HỌC CỦA MỘT SỐ DỊCH CHIẾT KH C NHAU TỪ VỎ RẾ 

CHÙM RUỘT 

2.3.1. Nguyên tắc 

2.3.2. Dụng cụ 

2.3.3. Cách tiến hành 

2.3.4. Chƣơng trình chạy sắc ký GC-MS 
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2.4. KHẢO S T C C YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QU  

TRÌNH CHIẾT  ỘT VỎ R  CHÙM RUỘT  ẰNG PHƢƠNG 

PH P CHƢNG NINH 

2.4.1. Khảo sát ảnh hƣởng củ  thời gi n và nhiệt đ  đến 

quá trình chiết b t vỏ rễ chùm ru t 

2.4.2. Khảo sát ảnh hƣởng củ  tỉ lệ rắn - lỏng đến quá trình 

chiết b t vỏ rễ chùm ru t 

2.4.3. Khảo sát ảnh hƣởng củ  số lần chiết đến quá trình 

chiết b t vỏ rễ chùm ru t 

2.5. PHÂN LẬP PHÂN ĐOẠN CAO ETHYL ACETATE CỦA 

VỎ R  CÂY CHÙM RUỘT 

2.5.1. Chuẩn bị c o ethyl  cetate 

2.5.2. Tiến hành chạy sắc ký bản mỏng 

2.5.3. Chạy sắc ký c t c o ethyl acetate 

2.6. PHƢƠNG PH P THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC 

2.6.1. Thử hoạt tính kháng khuẩn 

2.6.2. Khảo sát tính chống o y h   bằng phƣơng pháp bẫy 

gốc tự do DPPH 

 

CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. KẾT QUẢ X C ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA L   

3.1.1  Đ  ẩm 

Độ ẩm trung bình của vỏ rễ chùm ruột là 6.39%. 

3.1.2. Hàm lƣợng tro  

Hàm lượng tro trung bình là 5.31%. 
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3.1.3. Xác định hàm lƣợng m t số kim loại  

Hàm lượng kim loại trong vỏ rễ chùm ruột không gây ảnh 

hưởng đến sức khoẻ con người. 

 3.2. KẾT QUẢ X C ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA 

DỊCH CHIẾT SOXHLET TỪ VỎ R  CHÙM RUỘT 

Kết quả khối lượng cao của các dịch chiết soxhlet với các dung 

môi hexane, chloroform, methanol và ethanol được trình bày trong 

Bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Khối lượng cao của các dịch chiết soxhlet với dung môi 

hexane, chloroform, methanol, ethanol 

STT Dung môi 
Khối lƣợng 

mẫu b t (g) 

Khối lƣợng 

cao chiết (g) 

% cao 

chiết (%) 

1 Hexane 15.002 2.085 13.898 

2 Chloroform 15.004 1.051 7.004 

3 Methanol 15.002 4.251 28.336 

4 Ethanol 15.007 4.115 27.420 

Nhận xét:  

Từ Bảng 3.1, ta thấy % cao chiết methanol > ethanol > hexane 

> chloroform. Hàm lượng cao chiết với dung môi methanol và 

ethanol xấp xỉ nhau. Điều này dự đoán trong bột vỏ rễ chùm ruột 

chứa nhiều chất phân cực.  

3.2.1. Dịch chiết n-he  ne bằng phƣơng pháp chiết so hlet 

 ằng phương pháp GC, kết quả xác định thành phần hóa học 

dịch chiết n-hexane của bột vỏ rễ chùm ruột cho thấy: trong dịch 

chiết n-hexane có 10 cấu tử được định danh chiếm 25.72%, trong đó 

chủ yếu là: 2(1H)Naphthalenone,3,5,6,7,8,8a-hexahydro-4,8a-

dimethyl-6-(1-methylethenyl)-(22.46%); ß-Sitosterol(1.73%). Ngoài 

ra còn thấy xuất hiện Stigmasterol (0,84%). Các cấu tử còn lại có 

hàm lượng thấp và các hợp chất khác tạm thời chưa thể định danh. 
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3.2.2. Dịch chiết chloroform bằng phƣơng pháp chiết 

soxhlet 

 ằng phương pháp GC, kết quả xác định thành phần hóa học 

dịch chiết chloroform của bột vỏ rễ chùm ruột cho thấy: trong dịch 

chiết chloroform có 5 cấu tử được định danh chiếm 17.72%, trong đó 

chủ yếu là: 2(1H)Naphthalenone,3,5,6,7,8,8a-hexahydro-4,8a-

dimethyl-6- (1-methylethenyl) (14.76%), β-Sitosterol (1.76%). Ngoài 

ra còn thấy xuất hiện Stigmasterol (0,93%). Các cấu tử còn lại có 

hàm lượng thấp và các hợp chất khác tạm thời chưa thể định danh. 

3.2.3. Dịch chiết methanol bằng phƣơng pháp chiết soxhlet  

Bằng phương pháp GC/MS kết quả xác định thành phần hóa 

học dịch chiết methanol của bột vỏ rễ chùm ruột cho thấy: trong dịch 

chiết methanol có 8 cấu tử được định danh chiếm 51.69%, trong đó 

chủ yếu là: Benzoic acide, 4-hydroxy- (17.32%); phenol (15.43%); 

1,2,3-Benzenetriol (6.24%). Ngoài ra, còn có cấu tử n-Hexadecanoic 

acide (0.91%). Các cấu tử còn lại có hàm lượng thấp và các hợp chất 

khác tạm thời chưa thể định danh. 

3.2.4. Dịch chiết ethanol  bằng phƣơng pháp chiết soxhlet 

 Bằng phương pháp GC/MS, kết quả xác định thành phần hóa 

học dịch chiết ethanol của bột vỏ rễ chùm ruột cho thấy: trong dịch 

chiết ethanol có 16 cấu tử được định danh chiếm 29%, trong đó chủ 

yếu là:  2(1H)Naphthalenone, 3,5,6,7,8,8a-hexahydro-4,8a-dimethyl-

6-(1-methylethenyl)-(14.30%); Benzoic acide, 4-hydroxy- (4 .22%); 

ß-Sitosterol (1.9%). Ngoài ra còn thấy xuất hiện Stigmasterol 

(0,71%). Các cấu tử còn lại có hàm lượng thấp và các hợp chất khác 

tạm thời chưa thể định danh. 

3.2.5. Tổng kết thành phần trong các dịch chiết từ vỏ rễ 

chùm ru t 
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Bảng 3.2. Thành phần hóa học trong các dịch chiết soxhlet từ vỏ rễ 

chùm ruột 

STT Tên gọi 
Diện tích peak (%) 

Hexane chloroform methanol Ethanol 

1 
Bicyclo[2.2.1] 

heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-

,(1S)- 

0.04 - - - 

2 

Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-

octahydro-4a,8-dimethyl-2- 

(1-methylethenyl)-, [2R-

(2.alpha.,4a.alpha.,8a.beta.)] 

0.06 - - - 

3 β-Elemenone 0.23 - - - 

4 Asarone 0.04 - - - 

5 Ar-tumerone 0.06 - - 0.14 

6 n-Hexadecanoic acide 0.12 0.13 0.91 1.11 

7 Campesterol 0.14 - - 0.25 

8 Stigmasterol 0.84 0.93 - 0.71 

9 β-Sitosterol 1.73 1.79 - 1.90 

10 

2(1H)Naphthalenone, 

3,5,6,7,8,8a-hexahydro- 

4,8a-dimethyl-6-(1-

methylethenyl)- 

 

22.46 

 

14.76 - 14.30 

11 

Naphthalene,decahyo-4a-

methyl-1-methylene-7- 

(1-methylethenyl)-[4aR-

(4a.alpha.,7.alpha.,8a.beta.)]- 

- 0.11 - - 

12 Phenol - - 15.43 1.13 

13 
4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-

3,5-dihydroxy-6-methyl- 
- - 3.31 0.56 

14 Benzoic acide - - 3.02 0.67 

15 1,2-Benzenediol - - 3.74 0.74 

16 
2-Furancarboxaldehyde, 5-

(hydroxymethyl)- 
- - 1.72 - 

17 1,2,3-Benzenetriol - - 6.24 2.13 

18 Benzoic acide, 4-hydroxy- - - 17.32 4.22 

19 Furfural - - - 0.28 

20 
9,12-Octadecadienoic acide 

(Z,Z)- 
- - - 0.26 

21 cis-13-Octadecenoic acide - - - 0.53 

22 Octadecanoic acide - - - 0.07 

Bằng phương pháp GC-MS đã định danh được 22 cấu tử, trong 



11 

đó, dịch chiết n-hexan được 10 cấu tử, dịch chiết chloroform được 5 

cấu tử, dịch chiết methanol được 8 cấu tử, dịch chiết ethanol được 16 

cấu tử. Trong các dịch chiết trên có 1 cấu tử có mặt trong cả 4 dịch 

chiết với hàm lượng khác nhau, cụ thể là cấu tử n-Hexadecanoic acid 

(n-hexan: 0.12%), (chlorofom: 0.13%), (methanol: 0.91%), (ethanol: 

1.11%). 

Trong 22 cấu tử đã được định danh có: Campesterol, 

Stigmasterol, β-Sitosterol, n-hexadecanoic acide là những chất có 

nhiều hoạt tính. Hexadecanoic acide ức chế enzim, Stigmasterol có 

tác dụng chống oxy hoá, có tác dụng hạ đường huyết, chống viêm 

khớp, làm giảm cholesterol và đặc biệt là có tác dụng phòng chống 

ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư buồng 

trứng. β-sitosterol được dùng để điều trị các bệnh tim và cholesterol 

cao. Nó cũng được sử dụng để tăng cường hệ thống miễn dịch và 

ngăn ngừa ung thư ruột kết, cũng như sỏi mật, các bệnh cảm cúm 

(influenza), HIV / AIDS, viêm khớp dạng thấp, bệnh lao, bệnh vẩy 

nến, dị ứng, ung thư cổ tử cung, đau cơ xơ, lupus ban đỏ (SLE), hen 

suyễn, rụng tóc, viêm phế quản, đau nửa đầu, đau đầu, và hội chứng 

mệt mỏi mãn tính. 

Bên cạnh đó, Campesterol là chất có tác dụng chống viêm, làm 

ức chế quá trình gây viêm xương khớp, làm giảm hấp thụ cholesterol 

trong ruột, đặc biệt có tác dụng giảm xơ vữa động mạch, phòng 

chống các bệnh tim. 

Trong cả 4 dịch chiết, dịch chiết với dung môi ethanol có nhiều 

cấu tử được định danh nhất (16 cấu tử) và có nhiều cấu tử có giá trị, hoạt 

tính cao. Trên cơ sở đó và với điều kiện của phòng thí nghiệm, chúng tôi 

đã chọn dung môi ethanol để tiến hành khảo sát điều kiện chiết chưng 

ninh thu được cao chiết tiến hành cho việc phân lập tiếp theo. 
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3.3. KẾT QUẢ KHẢO S T C C YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN 

QUÁ TRÌNH CHIẾT  ỘT VỎ R  CHÙM RUỘT  ẰNG 

PHƢƠNG PH P CHƢNG NINH 

Dựa vào kết quả chiết soxhlet, cho thấy dung môi ethanol chiết 

được khá nhiều các cấu tử có nhiều ứng dụng trong y học như: 

Stigmasterol, Campesterol, n-hexadecanoic acide, β-Sitosterol.Vì 

vậy, tôi chọn dung môi ethanol là dung môi thích hợp để chiết tách 

các hợp chất trong vỏ rễ chùm ruột. Tiến hành khảo sát quá trình 

chiết bột vỏ rễ chùm ruột bằng phương pháp chưng ninh với các yếu 

tố ảnh hưởng như thời gian, nhiệt độ, tỉ lệ rắn - lỏng và số lần chiết. 

3.3.1. Ảnh hƣởng củ  thời gi n  

Điều kiện tiến hành: Tiến hành chưng ninh 6 mẫu, mỗi mẫu 

cân chính xác khoảng 10g bột vỏ rễ chùm ruột trong 100ml dung môi 

ethanol. Tiến hành chiết chưng ninh ở nhiệt độ như nhau trong 

khoảng thời gian thay đổi từ: 2h, 4h, 6h, 8h, 10h và 12h. Kết quả thu 

được trình bày ở Bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Kết quả khảo sát thời gian chiết bằng dung môi ethanol 

STT 

Thời 

gian 

(h) 

Khối lƣợng mẫu b t 

vỏ rễ chùm ru t (g) 

Khối lƣợng 

c o chiết (g) 

% cao 

chiết (%) 

1 2 10.0035 1.582 15.81 

2 4 10.0009 1.856 18.56 

3 6 10.0010 1.967 19.67 

4 8 10.0006 2.249 22.49 

5 10 10.0004 2.251 22.51 

6 12 10.0012 2.252 22.52 

Nhận xét:  

Từ kết quả thu được ở Bảng 3.3 ta nhận thấy thời gian chưng 

ninh thích hợp với dung môi ethanol là 8h. Tại thời gian này, phần 

trăm chất chiết thu được có giá trị lớn nhất là 22.49%. Khi tăng thời 

gian lên thêm nữa thì phần trăm chất chiết thu được có xu hướng gần 
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như không đổi. Tôi chọn thời gian chiết thích hợp là 8h. 

3.3.2. Ảnh hƣởng củ  nhiệt đ  

Điều kiện tiến hành: Tiến hành chưng ninh 8 mẫu, mỗi mẫu 

cân chính xác khoảng 10g bột vỏ rễ chùm ruột trong 100ml dung môi 

ethanol. Tiến hành chưng ninh ở các nhiệt độ thay đổi từ: 45
o
C, 50

o
C, 

60
o
C, 65

o
C, 70

o
C, 75

o
C, 80

o
C và 90

o
C, trong thời gian 8h. Kết quả 

thu được trình bày ở Bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Kết quả khảo sát nhiệt độ chiết bằng dung môi ethanol 

STT 
Nhiệt đ   

0
C 

Khối lƣợng mẫu b t 

vỏ rễ chùm ru t (g) 

Khối lƣợng 

c o chiết (g) 

% c o chiết 

(%) 

1 45 10.0013 1.912 19.12 

2 50 10.0004 1.953 19.53 

3 60 10.0007 2.037 20.37 

4 65 10.0000 2.105 21.05 

5 70 10.0010 2.142 21.42 

6 75 10.0102 2.197 21.95 

7 80 10.0090 2.216 22.14 

8 90 10.0005 2.203 22.03 

Từ kết quả thu được ở Bảng 3.4. ta nhận thấy nhiệt độ chưng 

ninh thích hợp với dung môi ethanol là 80
0
C. Tại nhiệt độ này, phần 

trăm chất chiết thu được có giá trị là 22.14%. Khi tăng nhiệt độ lên 

thêm nữa thì phần trăm chất chiết thu được có xu hướng tăng theo do 

nhiệt độ tỉ lệ thuận với tốc độ phản ứng. Tuy nhiên, đến 80
0
C thì thay 

đổi không đáng kể. Vì vậy, tôi chọn nhiệt độ thích hợp là  80
0
C. 

3.3.3. Ảnh hƣởng củ  tỉ lệ rắn – lỏng  

Điều kiện tiến hành: Tiến hành chưng ninh 5 mẫu, mỗi mẫu 

cân chính xác khoảng 10g bột vỏ rễ chùm ruột trong các thể tích 

40ml, 60ml, 80ml, 100ml, 120ml, 140ml dung môi ethanol trong thời 

gian 8h và nhiệt độ là 80
0
C. Kết quả thu được trình bày ở Bảng 3.5. 
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Bảng 3.5. Kết quả khảo sát tỉ lệ rắn – lỏng chiết bằng dung môi 

ethanol 

STT 

Thể 

tích  

(ml) 

Khối lƣợng mẫu b t 

vỏ rễ  chùm ru t (g) 

Khối lƣợng 

c o chiết (g) 

% cao 

chiết (%) 

1 40 10.0003 1.467 14.67 

2 60 10.0001 1.898 18.98 

3 80 10.0014 1.917 19.17 

4 100 10.0006 2.142 21.42 

5 120 10.0015 2.143 21.43 

6 140 10.0001 2.143 21.43 

Nhận xét: Khi tăng thể tích thì hàm lượng cao chiết càng tăng 

do dung môi càng nhiều thì khả năng thẩm thấu của dung môi càng 

tốt. Khi đến thể tích 100ml (tỷ lệ 1:10ml) trở đi thì lượng chất tách 

được tăng lên không đáng kể. Như vậy, thể tích để chiết tốt nhất ở 

100ml, ứng với tỷ lệ rắn-lỏng là 1g:10ml. 

3.3.4. Ảnh hƣởng củ  số lần chiết  

Điều kiện tiến hành: Cân chính xác khoảng 10g bột vỏ rễ 

chùm ruột và tiến hành chưng ninh trong thời gian 8h, nhiệt độ 80
0
C, 

tỷ lệ rắn-lỏng là 1g:10ml. Kết quả được trình bày ở Bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Kết quả chưng ninh bột vỏ rễ chùm ruột trong dung môi 

ethanol ở đi u kiện thích hợp 

Khối lƣợng mẫu 

b t vỏ rễ chùm 

ru t (g) 

Lần chiết 
Khối lƣợng 

cao chiết (g) 
% cao chiết (%) 

10.000 

Lần 1 4.572 16.57 

Lần 2 1.359 5.53 

Lần 3 0.907 2.68 

Lần 4 0.318 1.06 

Tổng 7.156 25.84 

Nhận xét:  

 ượng cao chiết sau 4 lần chưng ninh với 100 ml dung môi 

ethanol là 25.84%. Khối lượng cao chiết lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 so 
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với tổng khối lượng cao cả 4 lần chiết lần lượt là 64.12%, 21.40%, 

10.40%, 1.06%.  ượng cao chiết soxhlet với dung môi ethanol là 

27.420%, cho thấy chiết soxhlet hiệu quả hơn chiết chưng ninh. Ta 

thấy khối lượng cao chiết lần 4 thu được là không đáng kể so với 

tổng khối lượng cao nên chỉ cần chưng ninh 3 lần (chiếm 90.37% so 

với chiết soxhlet) là đã chiết được gần hết các chất trong vỏ rễ chùm 

ruột. 

Như vậy, tiến hành chiết bằng phương pháp chưng ninh bột vỏ 

rễ chùm ruột bằng dung môi ethanol thì điều kiện thích hợp là: thời 

gian là 8 giờ, nhiệt độ 80
0
C, tỉ lệ rắn - lỏng là 1:10 (g/ml). 

3.4. KẾT QUẢ CHIẾT T CH X C ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA 

HỌC TỪ TỔNG CAO ETHANOL CỦA VỎ R  CHÙM RUỘT 

BẰNG CHIẾT PHÂN ĐOẠN LỎNG - LỎNG  

Tiến hành chưng ninh 1 kg bột vỏ rễ chùm ruột với dung môi 

ethanol ta  thu được 247g cao ethanol. Sau đó thực hiện chiết lỏng - 

lỏng lần lượt với dung môi hexane được 2.232g cao, tiếp tục với 

dung môi ethyl acetate được 5.015g cao. Tiến hành định danh bằng 

GC- MS. 

3.4.1.  Cao chiết hexane từ tổng cao ethanol 

Bảng 3.7. Thành phần hóa học trong dịch chiết hexane từ tổng cao 

ethanol của vỏ rễ chùm ruột 

STT 

Thời 

gian 

lƣu 

Diện 

tích 

peak 

(%) 

Tên gọi Công thức 

1 13.998 0.05 
Acetophenone, 4’ - methoxy  - 

(C9H10O2) 
 

2 20.363 0.88 
β- Elemenone 

(C15H22O) 

 

3 24.687 0.66 
Tetradecanoic acide 

(C14H28O2 )  
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STT 

Thời 

gian 

lƣu 

Diện 

tích 

peak 

(%) 

Tên gọi Công thức 

4 27.202 0.07 
Pentadecanoic acid 

(C15H30O2) 

 

5 30.076 1.16 
n- hexandecanoic acide 

(C16H32O2) 

 

6 30.371 0.11 
Hexadecanoic ethyl ester 

(C18H36O2) 
 

7 32.341 0.04 
Heptadecanoic acide 

(C17H34O2) 
 

8 35.247 0.96 
9,12 – octadecadienoic acide (z,z) – 

(C18H32O2) 

 

9 35.471 0.71 
Cis- 13- Octadecenoic 

(C18H34O2) 

 

10 35.483 0.12 
Ethyl oleate 

(C20H28O2) 
 

11 35.920 0.20 
Octodecanoic acid 

(C18H36O2) 

 

12 
 

41.066 0.04 
Squalene 
(C30H50) 

 

13 44.533 0.37 
Campesterol 

(C28H48O) 
 

14 44.883 0.77 
Stigmasterol 

(C29H48O) 

 

15 46.916 30.83 

2 (1H) Naphthalenone, 3, 5, 6, 7, 8, 

8a – hexahydro – 4, 8a – dimethyl – 

6 – (1 – methylethenyl) – 
(C15H22O)  
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Nhận xét:  

Bằng phương pháp GC-MS, kết quả xác định thành phần hóa 

học dịch chiết lỏng-lỏng với dung môi hexane từ cao tổng ethanol 

của bột vỏ rễ chùm ruột cho thấy: trong dịch chiết có 15 cấu tử được 

định danh chiếm 36.97%, trong đó chủ yếu là: 2 (1H) Naphthalenone, 

3,5,6,7,8, 8a –hexahydro – 4, 8a – dimethyl – 6 – (1 – methylethenyl)   

– (30.83%). Trong đó có một số cấu tử có hoạt tính sinh học: 

Stigmasterol (0.77%), Campesterol (0.37%), Squalene (0.04%), n- 

hexandecanoic acide (1.16%). Các cấu tử còn lại có hàm lượng thấp 

và các hợp chất khác tạm thời chưa thể định danh. 

3.4.2. C o chiết ethyl  cet te từ tổng c o eth nol 

Bảng 3.8. Thành phần hóa học trong dịch chiết ethyl acetate từ tổng 

cao ethanol của vỏ rễ chùm ruột 

STT 

Thời 

gian 

lƣu 

(phút) 

Diện 

tích 

peak 

(%) 

Tên gọi Công thức cấu tạo 

1 

 

3.234 

 

0.05 
Acetic acid, butyl ester 

(C6H12O2)  

2 5.441 0.45 

2(3H)-Furanone, dihydro-5-

methyl- 

(C5H8O2)  

3 8.020 0.04 

Benzene, 4-ethyl-1,2-

dimethyl- 

(C10H14 )  

4 8.681 0.05 
Benzene, 1,2,3,4-tetramethyl- 

(C10H14)  

5 9.541 0.04 

4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-

3,5-dihydroxy-6-methyl 

(C6H8O4)  

6 10.182 0.03 
Azulene 

(C10H8)  
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STT 

Thời 

gian 

lƣu 

(phút) 

Diện 

tích 

peak 

(%) 

Tên gọi Công thức cấu tạo 

7 29.743 2.13 
n-Hexadecanoic acid 

(C16H32O2) 
 

8 41.001 0.05 
Squalene 

(C30H50) 
 

9 44.748 0.62 
Stigmasterol 

(C29H48O) 
 

10 45.620 2.81 
β-Sitosterol 

(C29H50O) 
 

Nhận xét: 

Bằng phương pháp GC/ MS, kết quả xác định thành phần hóa 

học dịch chiết lỏng lỏng với dung môi ethyl acetate từ cao tổng 

ethanol của bột vỏ rễ chùm ruột cho thấy: trong dịch chiết có 10 cấu 

tử được định danh chiếm 6.27%, trong đó chủ yếu là: ß- sitosterol 

(2.81%), n-Hexadecanoic acide (2.13%). Trong dịch chiết ethyl 

acetate một số cấu tử có hoạt tính sinh học như: n-Hexadecanoic 

acide (2.13%), Stigmasterol (0.62%), ß- sitosterol (2.81%), Squalene 

(0.05%). Các cấu tử còn lại có hàm lượng thấp và các hợp chất khác 

tạm thời chưa thể định danh. 

Nhận xét chung 

 ượng cao chiết của dung môi ethyl acetate từ tổng cao 

ethanol của vỏ rễ chùm ruột (5.015g) nhiều hơn lượng cao chiết của 

dung môi hexane từ tổng cao ethanol của vỏ rễ chùm ruột (2.232g). 

Trong dịch chiết ethyl acetate từ tổng cao ethanol của vỏ rễ 

chùm ruột có chứa một số chất có nhiều hoạt tính, ứng dụng trong y 

học. Đặc biệt là chứa cấu tử β-sitosterol (2.81%).  
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β-sitosterol được sử dụng cho người bị bệnh tim và cholesterol 

cao. Nó còn được dùng để thúc đẩy hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa 

ung thư ruột kết, sỏi mật, viêm khớp dạng thấp, bệnh lao, ung thư cổ 

tử cung , đau xơ cơ, rụng tóc, viêm phế quản, chứng đau nữa đầu và 

hội chứng mệt mỏi mãn tính. 

Trên cơ sở đó, tôi chọn cao chiết của dung môi ethyl acetate từ 

tổng cao ethanol của vỏ rễ chùm ruột để tiến hành thăm dò phân lập.  

3.5. KẾT QUẢ PHÂN LẬP PHÂN ĐOẠN CAO ETHYL 

ACETATE 

 

Hình 3.1. Sơ đồ phân lập phân đoạn từ cao ethyl acetate 
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3.5.1. Kết quả phân lập phân đoạn A I 

 ảng  .9.  h nh phần h   học t ong phân đoạn   I 

STT 

Thời 

gian 

lƣu 

(phút) 

Diện 

tích 

peak 

(%) 

Tên gọi Công thức phân tử 

1 29.941 14.16 
n-Hexadecanoic acide 

(C16H32O2) 

O

HO  

2 35.927 3.00 
Octadecanoic acide 

(C18H36O2) 

O

HO  

 hận x t  

Từ kết quả ở  ảng 3.9 cho thấy  phương pháp GC/MS đã định 
danh được 2 cấu tử. Trong đó n-Hexadecanoic acide chiếm 14.16%, 
Octadecanoic acide chiếm 3.00%.  

Ta thấy hàm lượng 2 cấu tử định danh được ở phân đoạn AaI  so 
với hàm lượng của n-Hexadecanoic acide (1.11%) và Octadecanoic 
acide (0.07%) trong 5.015g cao ethyl acetate của vỏ rễ chùm từ cao 
tổng ethanol đã được làm giàu lên gấp nhiều lần.   

3.5.2. Kết quả phân lập phân đoạn A II 

 ảng  .  .  h nh phần h   học t ong phân đoạn   II 

STT 

Thời 

gi n lƣu 

(phút) 

Diện 

tích 

peak 

(%) 

Tên gọi Công thức phân tử 

1 29.781 8.50 

n-Hexadecanoic 

acide 

(C16H32O2) 

O

HO  

2 45.729 39.88 
β –sitosterol 

(C29H50O) 
 

 hận x t  

Từ kết quả ở  ảng 3.10 cho thấy  phương pháp GC/MS đã 

định danh được 2 cấu tử. Trong đó n-Hexadecanoic acid chiếm 

14.16%, β-sitosterol chiếm 39.88%.  
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Hàm lượng các cấu tử đã được định danh ở phân đoạn AaII  so 

với hàm lượng của n-Hexadecanoic acide (1.11%) và β –sitosterol 

(2.81%) trong 5.015g cao ethyl acetate từ cao tổng ethanol của vỏ rễ 

chùm ruột được làm giàu lên gấp nhiều lần. Hàm lượng cấu tử β-

sitosterol (39.88%) ở phân đoạn này sẽ là cơ sở để tiếp tục nghiên 

cứu thăm dò phân lập với khối lượng cao chiết ethyl acetate nhiều 

hơn để tách được β-sitosterol với kết quả mong muốn. 

3.6. KẾT QUẢ THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC 

3.6.1. Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định 

Tiến hành khảo sát tính kháng khuẩn của cao chiết vỏ rễ chùm 

ruột với các vi sinh vật kiểm định trên môi trường thạch thịt pepton, 

bằng phương pháp đục lỗ. Kết quả xác định bằng tạo vòng kháng 

khuẩn của các cao chiết được trình bày ở Bảng 3.11 

Bảng 3.11. Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết vỏ rễ chùm ruột 

Dịch chiết Vi sinh vật kiểm định 

Hiệu số vòng vô 

khuẩn (mm)/ vsv 

kiểm định 

Dịch chiết vỏ 

rễ chùm ruột 

với dung môi 

là ethanol 

Escherichia coli 14,2 

Salmonella typhi 13,7 

Staphylococcus aureus 11,5 

Bacillus subtilis 0,00 

Nhận xét chung:  

Từ kết quả thí nghiệm cho thấy: Hoạt tính kháng khuẩn của vỏ 

rễ cây chùm ruột trong dung môi ethanol đối với 4 chủng vi khuẩn 

kiểm định thể hiện qua kích thước vòng vô khuẩn cho thấy cao chiết 

này thể hiện hoạt tính mạnh nhất đối với E. coli (14,2 mm), tiếp đến 

là kháng S. typhi (13,7mm) và S. aureus (11,5mm), riêng đối với B. 

subtilis không thấy thể hiện hoạt tính kháng khuẩn đối với chủng vi 

khuẩn này. 
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Nhìn chung hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết vỏ rễ chùm 

ruột là khá cao và đồng đều ở mỗi lần thử nghiệm. Kết quả này là cơ 

sở ban đầu cho những nghiên cứu ứng dụng vỏ rễ chùm ruột trong 

việc chữa một số bệnh liên quan đến các vi khuẩn gây bệnh. 

3.6.2. Kết quả thử hoạt tính kháng o y h   

Tiến hành khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết ethanol 

vỏ rễ chùm ruột và vitamin C. Kết quả được trình bày ở Bảng 3.12. 

Bảng 3.12. Kết quả thử hoạt tính kháng oxy hóa của dịch chiết vỏ rễ 

chùm ruột và vitamin C 

   SC %  

              Nồng đ  

Mẫu cao 

10 

µg/ml 
25µg/ml 50µg/ml 100µg/ml 

Vitamin C 2.98 5.2 35.62 92.34 

Cao chiết vỏ rễ 

chùm ruột 

5.466 18.996 66.219 94.086 

Từ Bảng 3.12 cho thấy, vỏ rễ chùm ruột có hoạt tính chống 

oxy hóa mạnh tại các nồng độ thông qua so sánh với chất chuẩn 

vitamin C ở các nồng độ tương ứng. Kết quả cho thấy vỏ rễ chùm 

ruột có hoạt tính chống oxy mạnh nhất ở nồng độ 100µg/ml và 

50µg/ml, mạnh hơn cả chất chuẩn vitamin C. Với phương pháp bẫy 

gốc tự do DPPH
 
cho thấy khả năng chống oxy hóa khá mạnh của vỏ 

rễ cây chùm ruột. Kết quả này đã giải thích phần nào việc sử dụng nó 

trong y học cổ truyền là có cơ sở.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

KẾT LUẬN 

Sau khi thực hiện đề tài “Nghiên cứu chiết tách và xác định 

thành phần hóa học trong một số dịch chiết của vỏ rễ cây chùm ruột ở 

Đà Nẵng”, tôi đã thu được một số kết quả như sau: 

1.  Xác định được các thông số hóa lý của nguyên liệu vỏ rễ 

chùm ruột: 

- Độ ẩm trung bình của bột vỏ rễ chùm ruột khô là 6.39%. 

- Hàm lượng tro trung bình là 5.31%.  

- Hàm lượng các kim loại As, Pb, Cu, Cd, Hg, Zn đều nằm 

trong khoảng cho phép theo quyết định của Bộ Y tế  số 46/2007/QĐ-

 YT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong 

thực phẩm”. 

   2. Dùng phương pháp chiết soxhlet đã xác định và định danh 

bằng GC/MS được 10 cấu tử trong dịch chiết hexane, 5 cấu tử  trong 

dịch chiết chloroform, 16 cấu tử trong dịch chiết ethanol và 8 cấu tử 

trong dịch chiết methanol.  

3. Đã khảo sát và xác định được điều kiện chiết thích hợp để 

chiết bột vỏ rễ chùm ruột bằng phương pháp chưng ninh với dung 

môi ethanol là:  

- Thời gian: 8 giờ,  

- Nhiệt độ: 80
o
C,  

- Tỉ lệ rắn - lỏng: 1(g):10(ml) 

4.  Dùng phương pháp chiết lỏng - lỏng với tổng cao ethanol 

và định danh bằng GC/MS đã định danh được 15 cấu tử trong dịch 

chiết hexane, 10 cấu tử trong dịch chiết ethyl acetate. 

5. Tiến hành thăm dò phân lập cao ethyl axetat từ tổng cao 

ethanol của vỏ rễ chùm ruột bằng sắc ký cột và sắc ký bản mỏng cho 
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kết quả:  

- Phân đoạn AaI (0.105g) đã định danh được 2 cấu tử n-

Hexadecanoic acide (14.16%) và Octadecanoic acide (3.00%). 

- Phân đoạn AaII (0.201g) đã định danh được 2 cấu tử n-

Hexadecanoic acide (8.5%) và β-sitosterol (39.88%). 

6.  Đã tiến hành thăm dò hoạt tính sinh học, kết quả cho thấy 

dịch chiết bột vỏ rễ cây chùm ruột với dung môi ethanol có hoạt tính 

kháng chủng vi sinh Escherichia coli, Salmonella typhi, 

Staphylococcus aureus.  

Với phương pháp bẫy gốc tự do DPPH cho thấy khả năng 

chống oxy hóa khá mạnh của vỏ rễ cây chùm ruột. Kết quả cho thấy 

vỏ rễ chùm ruột có hoạt tính chống oxy mạnh nhất ở nồng độ 

100µg/ml và 50µg/ml, mạnh hơn cả chất chuẩn vitamin C. 

KIẾN NGHỊ 

Do thời gian nghiên cứu có hạn, thông qua kết quả của đề tài 

chúng tôi mong muốn đề tài được phát triển rộng hơn về một số vấn 

đề như sau: 

1. Tiếp tục nghiên cứu theo hướng sâu hơn về việc tách, phân 

lập và xác định cấu trúc các cấu tử có hoạt tính sinh học từ dịch chiết 

vỏ rễ chùm ruột. 

2.  Có thể nghiên cứu mở rộng xác định thành phần các chất có 

trong hoa, quả và hạt của cây chùm ruột. Từ đó sẽ lựa chọn được 

nguồn nguyên liệu tối ưu để tiếp tục nghiên cứu các hoạt tính sinh 

học phục vụ cho y học. 
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