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Tóm tắt: 
 

Cây chè dây đã được sử dụng làm nước uống khá phổ biến trong những năm gần đây ở Việt 
Nam, là loài thực vật hoang dã được sử dụng như một thảo dược để điều trị các bệnh viêm nhiễm 
như viêm khớp, viêm gan, viêm da, viêm bể thận, viêm dạ dày. Trong nghiên cứu này chúng tôi 
nhận thấy rằng hàm lượng flavonoid toàn phần trong lá chè dây thu hái ở miền Trung (35,5±0,88 
%) cao hơn so với mẫu ở SaPa (28,49±0,96 %). Cao chiết cồn 70º của lá cây chè dây miền Trung 
có tác dụng đáng kể trong hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn. Kết quả đánh giá cho thấy 
cao chiết cồn của chè dây miền Trung có hoạt tính kháng oxy hóa cao hơn so với cao chiết cồn 
của chè dây SaPa và vitamin C (với SC50 lần lượt là 35,8; 44,92; 47,56). Cao chiết cồn của chè 
dây miền Trung có khả năng kháng khuẩn cao trên 4 chủng vi khuẩn nghiên cứu và thể hiện hoạt 
tính mạnh nhất ở 2 chủng Escherichia coli và Staphylococcus aureus, cao hơn cao chiết SaPa và 
thuốc kháng sinh ampicillin (10mg/ml).       
            

         Từ khóa: Chè dây miền Trung; Tính chống oxy hóa; Tính kháng khuẩn; Flavonoid toàn 
phần; Chống viêm dạ dày.  
 

Abstract: 
 

Ampelopsis cantoniensis Planch tea is a widely consumed beverage in Vietnam recently. This is 
a wild plant used as a herb to treat inflammatory diseases such as rheumatic-arthritis, hepatitis, 
dermatitis, pyelitis, gastritis in Vietnam. In the present study, we have found that total flavonoid 
content in Ampelopsis cantoniensis leaves from the Central region of Vietnam (35,50±0,88 %) is 
higher than that from Sapa region (28,49±0,96%). The 70% alcoholic extract of the Ampelopsis 
cantoniensis leaves, and its main component, possessed significant antioxidant and antimicrobial  
activities. The results have shown that the alcoholic extract of Ampelopsis cantoniensis leaves 
from the Central region has higher antioxidant activity than the alcoholic extract of samples from 
SaPa and vitamin C (with SC50 are 35,81; 44,92; 47,56 respectively). The alcoholic extract of 
samples from the Central region has high antibacterial activities against the studied bacterial 
strains and shows the strongest activities against Escherichia coli and Staphylococcus aureus, 



higher  than  the  alcoholic  extract of Sapa samples and antibiotic ampicillin solution (10mg/ml).  
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