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Tóm tắt: 
 

Dịch chiết methanol tổng của phần trên mặt đất cây Râu mèo thu hái tại Thanh Trì, Hà Nội thể 
hiện hoạt tính ức chế enzyme Protein Tyrosine Phosphatase 1B (PTP1B) lên tới trên 65% tại 
nồng độ 30 μg/mL. Sử dụng phương pháp hoạt tính dẫn đường, bốn hợp chất bao gồm 
protocatechuic acid (1), p-hydroxybenzoic acid (2), caffeic acid (3) và methyl 3,4-
dihydroxycinnamate (4) đã được phân lập và nhận dạng cấu trúc bằng các phương pháp phổ 
(NMR, IR, MS). Cả bốn hợp chất phân lập được thử hoạt tính ức chế hoạt động enzyme PTP1B 
in vitro, với ursolic acid được sử dụng là chất đối chứng dương. Cả bốn hợp chất (1-4) này đều 
thể hiện hoạt tính ức chế enzyme PTP1B với các giá trị IC50 lần lượt là 29,59 ± 3,99, 24,75 ± 1, 
12, 27, 05 ± 2,94 và 36,12 ± 0,89 µM. Ở thử nghiệm này, ursolic acid thể hiện giá trị IC50 =  4,12 
± 0,09 µM. 
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Abstract: 
 

The methanolic extract of the aerial part of a Vietnam medicinal plant Orthosiphon stamineus 
Benth. shows an inhibitory effect of over 65% inhibition on Protein Tyrosine Phosphatase 1B 
(PTP1B) enzyme at a concentration of 30 µg/mL. By using assay-guided isolation, four 
compounds including protocatechuic acid (1), p-hydroxybenzoic acid (2), caffeic acid (3) and 
methyl 3,4-dihydroxycinnamate (4) have been  isolated and structurally identified through 
spectroscopic (NMR, IR, and MS) data analysis. All of the isolated compounds (1-4) are tested 
for their inhibitory effects on PTP1B enzyme activity. As a result, all of theseisolated exhibited 
inhibitory effects on PTP1B with  IC50 have values of 29,59 ± 3,99, 24,75 ± 1,12, 27,05 ± 2,94, 
and 36,12 ± 0,89 µM, respectively. In this essay, ursolic acid shows an IC50 value of 4,12 ± 0,09 
µM.  
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