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Tóm tắt: 

Pectin là một polysaccharide phức tạp được tìm thấy trên thành tế bào của hầu hết các tế bào 

thực vật và ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe ngày càng được quan tâm. Các nghiên cứu cho 

thấy, dịch chiết nước của cây cúc quỳ là dịch chiết chứa nhiều polysaccharide, cụ thể là pectin, 

có nhiều hoạt tính đáng quan tâm. Trong nghiên cứu này, pectin có mức độ este hóa thấp được 

phân lập từ lá của cây cúc quỳ. Pectin phân lập được xác định bằng phương pháp FTIR, 1H và 

13C NMR, GPC. Cấu trúc của pectin được tạo nên từ các đơn vị (1→2)- rhamnose và (1→4)-  

galacturonic acid tạo nên mạch chính. Mạch nhánh có mặt của các đơn vị (1→5)-arabinose. 

Hoạt tính chống oxy hóa được đánh giá bằng khả năng quét gốc hydroxyl tự do. 

         Từ khóa : Cây Cúc quỳ; Pectin; Polysaccharide; Hoạt tính quét gốc hydroxyl tự do; Hoạt 

tính chống oxy hóa. 

Abstract: 

Pectin is a heterogeneous complex polysaccharide found in the primary cell wall of most cells 

and its effects on health has received growing interest. Studies show that water extract from 

tithonia diversifolia has been polysaccharide-rich extract. Particularly, pectin has many 

interesting effects. In this work, low-methoxyl pectin is isolated from Tithonia diversifolia. The 

isolated low-DE pectin is characterized by FTIR, 1H and 13C NMR, GPC. The structure of 

pectin includes units (1→2-rhamnose and (1→4)-galacturonic acid which form the main 

chain and units of units (1→5)-arabinose branched chain. Its antioxidant activity is also 

evaluated through hydroxyl radical scavenging activity. 
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