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2. Mục tiêu:  

Xác định hoạt tính bảo vệ gan của dịch chiết các phân đoạn phân lập 

từ lá Chùm ruột nhằm nâng cao giá trị sử dụng và khai thác hiệu quả 

bảo vệ gan từ lá Chùm ruột.   

3. Tính mới và sáng tạo: 

11 hợp chất được phân lập từ lá Chùm ruột phân bố ở Việt 

nam đã được xác định cấu trúc trong đó có một hợp chất lần đầu tiên 

được phân lập từ chi Phyllanthus và một hợp chất lần đầu tiên được 

phân lập từ thiên nhiên là kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-

(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester.  

Các hợp chất được tách chiết từ lá Chùm ruột đã được khảo sát 

hoạt tính chống oxy hóa bảo vệ gan, trong đó hợp chất myricitrin thể 

hiện hoạt tính bảo vệ tế bào gan mạnh nhất thông qua hoạt động 

chống oxy hóa. Đặc biệt hợp chất mới kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester cho 

thấy hoạt tính bảo vệ gan thông qua hoạt động điều chỉnh hàm lượng các 

cytokine theo thời gian như TNF-α, IL-6, IL-10 trong con đường signal 



 

transducer and activator of transcription 3 (STAT3). Tuy nhiên, để xác 

nhận kích hoạt STAT3 của hợp chất này, chúng tôi sẽ phải nghiên cứu 

thêm. 

4. Kết quả nghiên cứu: 

Các nghiên cứu về hoạt tính bảo vệ gan của lá cây Chùm ruột 

đã thu được các kết quả chính như sau: 

1. Phân đoạn ethyl acetate của lá Chùm ruột (PA-C) có hoạt 

tính chống oxy hóa mạnh thông qua hoạt động loại bỏ gốc tự do 

DPPH và ức chế quá trình peroxyl hóa lipid. 

2. 11 hợp chất được tách chiết từ phân đoạn ethyl acetate (PA-

C) của lá Chùm ruột là:  kaempferol, kaempferol 3-O- β-D-

glucopyranoside, quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranoside (Quercitrin)), 

kaempferol-3-O-α-L-rhamnopyranoside, kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside, kaempferol-

3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-galactopyranoside, myricitrin,  

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester, kaempferol 3-O-α-L-

rhamnopyranosyl-(12)-α-L-arabinopyranoside (Drabanemoroside), 

isoquercitrin, rutin. 

3. Kết quả cho thấy trong số 11 hợp chất phân lập từ lá Chùm 

ruột, các chất chống oxy hóa đáng chú ý trong xét nghiệm DPPH và 

ức chế peroxid hóa lipid là kaempferol, quercitrin, myricitrin, 

isoquercitrin. 

Các hợp chất như quercitrin, kaempferol-3-O-α-L-

rhamnopyranoside, kaempferol 3-O-α-L-rhamnopyranosyl- (1→2) -

α-L-arabinopyranoside, isoquercitrin, isoquercitrin -L-

rhamnopyranosyl- (1 → 2)]-β-D-glucuronopyranoside, kaempferol-

3-O- [α-L-rhamnopyranosyl- (1→2)] --D-galactopyranoside, myric 

O- [α-L-rhamnopyranosyl- (1→2)] --D-glucuronopyranosyl methyl 



 

ester cũng biểu hiện hoạt tính bảo vệ tế bào HepG2 chống lại tác 

dụng gây độc tế bào của CCl4. Trong đó, myricitrin bảo vệ các tế bào 

HepG2 thông qua hoạt động chống oxy hóa. Hợp chất kaempferol-3-

O- [α-L-rhamnopyranosyl- (1→2)] - β-D-glucuronopyranosyl methyl 

ester ở nồng độ 10µM có tác dụng điều chỉnh nồng độ các cytokine 

như ức chế TNF-α, kích hoạt IL-10(P <0,05). Dưới tác dụng của hợp 

chất chất kaempferol-3-O- [α-L-rhamnopyranosyl- (1→2)] - β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester, nồng độ IL-6 cũng tăng tại thời 

điểm 24 giờ và giảm tại thời điểm 48 giờ. Những hoạt động điều 

chỉnh nồng độ các cytokine của hợp chất kaempferol-3-O- [α-L-

rhamnopyranosyl- (1→2)] -β-D-glucuronopyranosyl methyl ester có 

thể tạo ra hoạt động bảo vệ gan trong phản ứng giai đoạn cấp tính 

bằng cách kích hoạt bộ chuyển đổi tín hiệu 3 (STAT3) ở gan  thông 

qua điều hòa cytokine. Tuy nhiên, để xác nhận kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester có 

thực sự cảm ứng STAT3 để bảo vệ tế bào gan hay không thì chúng tôi sẽ 

cần tiến hành các nghiên cứu sâu hơn. 

5. Sản phẩm:  

Sản phẩm khoa học: 

+ Nguyen Cong Thuy Tram,  Ninh The Son, Do Thi Thao, 

Nguyen Manh Cuong (2016) Kaempferol  and kaempferol glycosides 

from Phyllanthus acidus leaves, Vietnam Journal of Chemistry, 

International Edition, 54(6): 790-793. 

+ Nguyen Cong Thuy Tram, Ninh The Sơn, Nguyen Thị 

Nga, Vu Thu Phuong, Nguyen Thi Cuc, Do Thi Phuong, Gilles 

Truan, Nguyen Manh Cuong, Do Thi Thao (2017), The 

hepatoprotective activity of a new derivative kaempferol glycoside 

from the leaves of Vietnamese Phyllanthus acidus (L.) Skeels. 

Medicinal Chemistry Research, 26(9), 2057-2064. 
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1. General information: 

Project title: The hepatoprotective effects of leaves Phyllanthus 

acidus in Vietnam 

Code number: B2016-DNA-34-TT 

Coordinator: Master Nguyen Cong Thuy Tram 

Implementing institution: The University of Dannang 

Duration: from December 2016 to December 2018 

2. Objective(s): 

Determination of the liver protection activity of extracts 

extracted from the intestinal fluke leaves to increase the value of 

effective utilization and protection of the liver of leaves  Phyllanthus 

acidus. 

3. Creativeness and innovativeness:  

- Eleven compounds isolated compounds from leave of  

Phyllathus acidus in Vietnam, which has been determined the 

structure of which a compound was first isolated from the genus 

Phyllanthus and a compound was first isolated from nature: 

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester. 

- Compounds isolated from leaves Phylanthus acidus has been 

investigated for antioxidant, hepatoprotective effect, in which 

myricitrin has the strongest liver protection activity through 

antioxidant activity. The new compound, kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester 

protects liver through exhibited cytokine modulating activities over 

time like TNF-, IL-6, IL-10 through signal transducer and activator 

of transcription 3 (STAT3). However, in order to confirm the STAT3 

activation of this compound, we will have to do further researches. 



 

4. Research results: 

1. Antioxidant activity was carried out using DPPH assay and 

MDA assay. The results showed that ethyl acetat extracts (PA-C) had 

antioxidant activity which was stronger than that of the other extracts 

and fractions.  

2. Eleven compounds isolated compounds from leave of  

Phyllathus acidus were kaempferol, kaempferol 3-O- β-D-

glucopyranoside, quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranoside (Quercitrin)), 

kaempferol-3-O-α-L-rhamnopyranoside, kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside, kaempferol-3-

O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-galactopyranoside, myricitrin,  

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester, kaempferol 3-O-α-L-

rhamnopyranosyl-(12)-α-L-arabinopyranoside (Drabanemoroside), 

isoquercitrin, rutin.. 

3. The results exhibited that among 11 compounds isolated 

from Phyllathus acidus leaves, the notable antioxidants in DPPH 

assay and lipid peroxidation inhibition were kaempferol, quercitrin, 

myricitrin, isoquercitrin. 

The compounds as quercitrin, kaempferol-3-O-α-L-

rhamnopyranoside, kaempferol 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-α-

L-arabinopyranoside, isoquercitrin, kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside, kaempferol-3-

O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-galactopyranoside, myricitrin, 

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester also presented HepG2 cell 

protection  against the cytotoxic effects of CCl4. Wherein,  myricitrin 

protects HepG2 cells via antioxidant activity. The active compound 

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester also exhibited cytokine modulating 



 

activities such as inhibiting TNF-α, activating IL-10 at concentration 

of 10 µM (P<0.05). The IL-6 level was also up or down regulated by 

compound kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester at two time points which were 24 

and 48 h, respectively. These modulating activities of compound 

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester might induced hepatoprotection in 

the acute-phase response by activating the signal transducer and 

activator of transcription 3(STAT3) through cytokine regulation. 

However, in order to confirm the STAT3 activation of this 

compound, we will have to do further researches. 

5. Products: 

 

- Scientific products: 

 + Nguyen Cong Thuy Tram,  Ninh The Son, Do Thi Thao, 

Nguyen Manh Cuong (2016) Kaempferol  and kaempferol glycosides 

from Phyllanthus acidus leaves, Vietnam Journal of Chemistry, 

International Edition, 54(6): 790-793. 

+ Nguyen Cong Thuy Tram, Ninh The Sơn, Nguyen Thị Nga, Vu 

Thu Phuong, Nguyen Thi Cuc, Do Thi Phuong, Gilles Truan, Nguyen 

Manh Cuong, Do Thi Thao (2017), The hepatoprotective activity of a 

new derivative kaempferol glycoside from the leaves of Vietnamese 

Phyllanthus acidus (L.) Skeels. Medicinal Chemistry Research, 26(9), 

2057-2064. 

- Process of screening and extrating fractions and compounds 

having biological activity of protecting the liver.  

- Report of evaluating biological activity of protecting the liver by 

animal experiment of some fractions isolated from intestinal beam 

leaves.  

- Training products: 01 PhD successfully defended  



 

- Application: 300g of intestinal leaf extract; 10g of purified 

compound having bioactivity of protecting the liver. 

 

6. Effects, transfer alternatives of reserach results and 

applicability: 

 - Research results of the thesis are references for students 

majoring in Biology, Biology - Environment and Chemistry, 

University of Science and Education 

- A process for extracting compounds that have been used to 

protect the Phyllanthus acidus leaves of the gut has been developed 

and can be transferred 
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MỞ ĐẦU 

1.  Tính cấp thiết của đề tài 

Gan là một nội quan lớn của cơ thể người và động vật, đóng vai 

trò thiết yếu trong quá trình trao đổi chất, thải độc và là cơ quan miễn 

dịch quan trọng của cơ thể.  

Máu cung cấp cho gan từ hai nguồn, khoảng 75% lưu lượng máu đi 

đến gan là từ các bộ phận của hệ tiêu hóa, lách thông qua tĩnh mạch cửa và 

25% còn lại từ động mạch gan. Chính vì vậy, áp suất riêng phần của oxi 

trong máu mang đến cung cấp cho gan rất thấp. Ngoài ra, gan nhận các chất, 

trao đổi chất và chuyển hóa các chất từ máu mang đến. Do đó gan thường 

xuyên tiếp xúc với nội độc tố, các chất độc, vi  khuẩn, virut...  đây là những 

nguyên nhân làm gan tổn thương và dẫn đến các bệnh về gan.  

Các độc tố khi vào gan, kích thích tế bào gan sản xuất các 

cytokine tiền viêm như yếu tố hoại tử khối u (TNF-) , interleukin-6 

(IL-6), interleukin-10 (IL-10)…,  những cytokine đóng vai trò quan 

trọng trong quá trình miễn dịch và gây chết tế bào. Các cytokine tiền 

viêm gây ra phản ứng viêm gan, khởi động cho quá trình tự điều 

chỉnh để chữa bệnh. Tuy nhiên nếu tình trạng viêm không giảm dần 

sau một thời gian ngắn, việc sản xuất các cytokine liên tục sẽ dẫn đến 

sự hình thành xơ hóa và xơ gan. Do đó, có thể thông qua việc kiểm 

soát quá trình sản xuất và hoạt động của các cytokine để bảo vệ gan. 

Bên cạnh đó, stress oxy hóa cũng là một trong những nguyên 

nhân chính dẫn đến tổn thương và hoại tử tế bào gây ra trong bệnh về 

gan. Các gốc oxy hóa như hydroxyl, anion superoxide và hidrogen 

peroxide… phá hủy mô gan, gây tổn thương tế bào thông qua quá trình 

peroxy hóa màng lipid, đột biến ADN. Vì vậy việc tìm ra các tác nhân 

có nguồn gốc tự nhiên và tổng hợp có hoạt tính chống oxy hóa được đề 

xuất để ngăn ngừa và điều trị bệnh gan do stress oxy hóa. 

Cây dược liệu đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức 

khỏe con người. Tuy nhiên, chỉ một lượng nhỏ các dịch chiết và một 

số các hợp chất được phân lập từ các loài thảo dược đã được khảo 

sát, đánh giá hiệu quả hoạt tính bảo vệ gan trong các mô hình in 

vitro, ex vivo và in vivo. Hầu hết các loại thảo dược đều chưa được 
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thử nghiệm để chứng minh hiệu quả bảo vệ gan mặc dù được sử dụng 

rộng rãi trong y học cổ truyền và trong dân gian.  

Việt Nam là một trong những nước có nguồn tài nguyên thực 

vật phong phú, đa dạng. Theo thống kê của tổ chức Bảo tồn Thiên 

nhiên Thế giới (IUCN), Việt Nam có khoảng 5.117 loài và dưới loài 

thực vật bậc cao được sử dụng trong dân gian làm thuốc chữa bệnh. 

Đây là nguồn dược liệu quý cần được nghiên cứu, khai thác sử dụng có 

hiệu quả và bảo tồn, phát triển bền vững cho thế hệ tương lai. Trong số 

những loài đã được phát hiện, cây Chùm ruột (Phyllanthus acidus) là 

cây được sử dụng nhiều trong các bài thuốc dân gian để điều trị bệnh 

trong đó có bệnh gan. Tìm hiểu về thành phần hóa học và hoạt tính bảo 

vệ gan của loại cây này sẽ bổ sung thêm nguồn nguyên liệu dược liệu 

sử dụng trong quá trình hỗ trợ, điều trị bệnh gan.  

Xuất phát từ lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài 

Nghiên cứu hoạt tính sinh học bảo vệ gan của lá Chùm ruột 

(Phyllanthus acidus) phân bố ở Việt Nam.  

2. Mục tiêu đề tài: 

Phân lập, xác định cấu trúc hóa học và hoạt tính bảo vệ gan của các 

các hợp chất được tách chiết từ lá cây chùm ruột. 

3. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp vào việc nghiên cứu về 

hoạt tính bảo vệ gan, chống oxy hóa của các dịch chiết, các hợp chất tinh 

khiết được tách chiết từ lá cây Chùm ruột phân bố ở Việt Nam. Các kết 

quả của đề tài góp phần giải thích về hoạt tính bảo vệ gan của  các bài 

thuốc dân gian, nâng cao giá trị sử dụng của các loài cây này. 

4. Nội dung nghiên cứu 

1. Sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa từ các dịch chiết lá Chùm 

ruột (Phyllanthus acidus) phân bố ở Việt Nam. 

2. Chiết tách và phân lập các hợp chất từ loại thực vật này, xác 

định cấu trúc hóa học các hợp chất được phân lập. 

3. Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa, bảo vệ gan in vitro của 

các hợp chất được phân lập. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

 Phần tổng quan tài liệu tập hợp các nghiên cứu trong nước và 

quốc tế về các vấn đề liên quan đến gan, các bệnh về gan, stress oxi 

hóa và chất chống oxi hóa liên quan đến bảo vệ gan và 3 loài thực vật 

nghiên cứu; 
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CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu 

- Vật liệu thực vật: lá chùm ruột (Phyllanthus acidus) phân bố ở Việt 

Nam 

 - Vật liệu động vật: Chuột nhắt trắng dòng BALB/c  

- Vật liệu tế bào: tế bào macrophages dòng RAW 264.7 

(ATCC-TIB-71), tế bào dòng HepG2  

2.1.2. Hóa chất sử dụng trong nghiên cứu 

Hóa chất sử dụng trong nghiên cứu hóa học và chiết xuất 

- Dichloromethan (DCM), ethyl acetat (EtOAc), chloroform, 

(CHCl3), methanol (MeOH), aceton, n-butanol (Trung Quốc, Merck) 

 - Bản sắc ký lớp mỏng Silica gel F254 tráng sẵn trên đế nhôm 

(Merck, Art. 1,05554) 

- Silica gel 60 dùng cho sắc ký cột (Merck, cỡ hạt 15-40µm) 

- Các dung môi thông thường khác  

Hóa chất sử dụng cho thử nghiệm sinh học 

- Trolox, Cucumine, (Sigma Aldrich); 1,1-diphenyl-2-picryl-

hydrazyl (DPPH); Dimethylsulfoside (DMSO) (Fisher Scientific), 

Axit ascorbic, dung dịch đệm phosphat PBS (pH=7,4)  

- L-Glutamine, axit 4-2-hidroxyetyl-1-piperazineetansulfonic 

(HEPES), Sodium Pyruvate, Fetal Bovine Serum – FBS (Gibco, Hoa kỳ), 

Phosphate buffered saline PBS (Gibco, Hoa kỳ), Dulbecco’s Modified 

Eagle Madium - DMEM (Gibco, Hoa kỳ), Invitrogen (Sigma), Goldbio 

Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide - MTT (Sigma) 

- Bộ KIT định lượng Interleukin 6 (IL-6 mouse ELISA Kit), 

Interleukin 10 (IL-10 mouse ELISA Kit) và Tumor Necrosis factor 

Alpha (TNF-) (BioVision, Chester Springs, PA, USA) 

2.1.3. Thiết bị  

Các thiết bị sử dụng trong nghiên cứu hóa học và chiết xuất 

Phổ khối ion phun mù điện tử (ESI-MS) được đo trên máy 
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Agilent 1100 LC-MSD Trap của Viện Hóa học, Viện Hàn lâm 

KH&CN Việt Nam 

Phổ khối HR-ESI-MS được đo trên máy FT-ICR-MS Varrian 

(USA) tại viện Hóa học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 

Phổ UV-Vis được đo trên máy UV-2450, Shimazu, Nhật bản 

tại Viện Hàn lâm và khoa  học Việt Nam 

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) được đo trên máy Vance 

500, 
1
H-(500MHz) và 

13
C-(125 MHz) tại Viện Hóa học, Viện Hàn 

lâm KH&CN Việt Nam 

Các thiết bị sử dụng trong thử nghiệm sinh học 

Máy đọc ELISA 96 giếng (Bio rad) 

Và các thiết bị thông thường khác  

2.2.  CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HÓA HỌC  

2.2.1. Phương pháp điều chế các phần chiết từ nguyên liệu thực 

vật để sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa, bảo vệ gan 

Mẫu thực vật sau khi được thu hái loại bỏ tạp chất, rửa sạch, đem 

phơi ráo, sấy khô ở nhiệt độ 50-60
o
C. Mẫu thực vật được phân tách 

thành các phân đoạn chiết có độ phân cực khác nhau. Khảo sát sơ bộ 

thành phần hóa học được áp dụng phương pháp của trường đại học 

Dược khoa Rumani có cải tiến cho phù hợp với phòng thí nghiệm. 

2.2.2. Phương pháp phân lập các hợp chất 

Sử dụng phương pháp sắc ký lớp mỏng và phương pháp sắc ký 

cột.  

2.2.3. Phương pháp xác định cấu trúc các hợp chất 

Để xác định cấu trúc các hợp chất phân lập được, sử dụng kết hợp 

các thông số vật lý và các phương pháp phổ hiện đại, đồng thời kết hợp 

tra cứu tài liệu tham khảo. Các phương pháp phổ được sử dụng gồm: 

phương pháp phổ khối, phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân.  

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC 

2.3.1. Phương pháp xác định hoạt tính chống oxi hóa bằng DPPH 

Sử dụng DPPH tạo gốc tự do để sàng lọc các chất chống oxy 
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hóa (Yuvara  và cs., 2013) 

2.3.2. Phương pháp xác định khả năng ức chế peroxidation lipid 

(thử nghiệm MDA) 

Xác định khả năng ức chế peroxy hoá lipid của mẫu nghiên cứu 

qua việc xác định hàm lượng malonyl dialdehyd (MDA), là sản phẩm 

của quá trình peroxy hoá lipid màng tế bào (Stroev và Makarova, 1989; 

Jelili và cs., 2011). 

2.3.3. Phương pháp xác định khả năng bảo vệ tế bào gan  

Phương pháp xác định khả năng bảo vệ tế bào hgan dựa vào 

phương pháp của Moussa và cs. (2013); Özerka và cs.(2015) 

Nuôi cấy dòng tế bào HepG2 trong môi trường nuôi cấy thích 

hợp  

Xác định khả năng gây độc tế bào in vitro bằng phương pháp 

MTT 

Xác định khả năng bảo vệ tế bào gan HepG2 dưới tác động của 

CCl4 được xác định thông qua phép thử MTT.  

2.3.4.  Phương pháp xác định sự cảm ứng/ức chế cytokine  

-  Nuôi cấy tế bào RAW macrophage dòng 264.7 và xử lý mẫu 

để xác định sự có mặt của interleukin 6, Interleukin 10 (IL-10 mouse 

ELISA Kit) và TNF-α có trong môi trường nuôi cấy. 

- Xác định khả năng gây độc tế bào bằng phương pháp MTT. 

- Xác định interleukin 6, interleukin 10 và tumor necrosis 

factor anpha dựa trên  IL-10, IL-6 mouse ELISA Kit và TNF – α 

mouse ELISA Kit (BioVision) theo đúng hướng dẫn của nhà sản 

xuất.  

2.3.5. Các phương pháp xử lí số liệu 

Các số liệu được xử lí trên Excel, được trình bày dạng mean ± 

SD/SE. Các thuật toán thống kê Student's t-test, F’test và phương 

pháp phân tích phương sai một nhân tố ngẫu nhiên (one way 

ANOVA) để kiểm tra sự sai khác có ý nghĩa so với đối chứng âm, 

với P<0.05 được coi là sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê sinh học. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ 

3.1. KẾT QUẢ ĐIỀU CHẾ CÁC PHẦN CHIẾT TỪ LÁ CHUM 

RUỘT VÀ SÀNG LỌC TÁC DỤNG CÁC CẶN CHIẾT THEO 

TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA 

3.1.1. Điều chế các phần chiết từ  lá cây Chùm ruột 

Sau khi sử dụng các dung môi có độ phân cực tăng dần để tách chiết 

mẫu  lá cây Chùm ruột, đã thu được 4 cặn chiết tương ứng ký hiệu PA-A, 

PA-B, PA-C, PA-D. Sơ đồ điều chế tóm tắt qua hình 3.1 

 
Hình 3.1. Sơ đồ điều chế các phân đoạn từ lá Chùm ruột 

3.1.2. Sơ bộ phân tích thành phần hóa học của các phân đoạn 

tách chiết từ quả dứa dại, rễ cây nhó đông và lá chùm ruột. 

Kết quả sơ bộ phân tích thành phần hóa học được trình bày ở 

bảng 3.1. 
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Bảng 3.1. Kết quả định tính nhóm các hợp chất tự nhiên trong các 

phân đoạn chiết xuất từ lá cây Chùm ruột 

Nhóm hợp 

chất 
Thuốc thử và cách thực hiện 

Lá cây chùm ruột 

P
A

-A
 

P
A

-B
 

P
A

-C
 

P
A

-D
 

Flavonoid 

Phản ứng NaOH 10% + + ++ ++ 

FeCl3 5% ++ ++ ++++ +++ 

Diazo + + +++ +++ 

Shinoda - - ++ ++ 

Saponin Phản ứng tạo bọt - - + - 

Alcaloid Dragendorff + ++ - - 

 Bouchardat + + - - 

Anthranoid Phản ứng Bomtraeger - - - - 

Coumarin Mở đóng vòng lacton - - - - 

 

Ghi chú: (-): không có; (±): nghi ngờ, (+): có ít, (++) có; (+++): có 

nhiều, (++++) có rất nhiều 

Qua bảng 3.1. cho thấy:  Ở cây Dứa dại: phân đoạn PO-B cho 

phản ứng dương tính với các thuốc thử đặc hiệu của nhóm, flavonoid, 

alcaloid chứng tỏ trong các phân đoạn này đều có nhóm chất 

flavonoid và alcaloid; Ở cây Nhó đông: phân đoạn chiết ML-B của 

cây chùm ruột cho phản ứng dương tính rmạnh với NaOH nồng độ 

10% trong phản ứng Bomtraeger, chứng tỏ trong phân đoạn chiết này 

có chứa nhiều các hợp chất thuộc nhóm anthranoid; Ở cây Chùm 

ruột: phân PA-C và PA-D đều cho phản ứng dương tính rất r  với các 

thuốc thử đặc hiệu của nhóm chất flavonoid, chứng tỏ trong các phân 

đoạn này đều có nhóm chất flavonoid  

3.1.3. Kết quả sàng lọc tác dụng chống oxy hóa của lá cây Chùm ruột 

3.1.1.1. Kết quả sàng lọc các phân đoạn có hoạt tính chống oxy hóa 

in vitro theo phương pháp loại gốc tự do DPPH 

Kết quả cho thấy hoạt tính loại gốc tự do có sự khác biệt lớn 

giữa các cao chiết, và phụ thuộc vào nồng độ của các cao chiết ở các 

nồng độ 12,5; 25; 50 và 100µg/ml. Khi tăng nồng độ các cao chiết, 

hoạt tính loại bỏ gốc tự do tăng lên. Nhờ so sánh giá trị IC50 của các 

cao chiết ở các phân đoạn cho thấy lá cây chùm ruột các cao chiết có 

tác dụng chống oxi hóa theo thứ tự: PA-D < PA-A < PA-B < PA-C. 

3.1.1.2. Kết quả chống oxy hóa in vitro theo phương pháp ức chế 

quá trình peroxy hóa lipid (MDA) 
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Kết quả so sánh giá trị IC50 của cao chiết ở các phân đoạn cho 

thấy, ở lá cây chùm ruột hoạt tính tăng dần theo thứ tự PA-D < PA-A 

< PA-B < PA-C.  

3.2. CHIẾT XUẤT VÀ PHÂN LẬP CÁC HỢP CHẤT TỪ CÁC 

PHÂN ĐOẠN PA-C LÁ CÂY CHUMG RUỘT 

3.2.1. Quy trình chiết xuất và phân lập các hợp chất từ phân 

đoạn PA-C lá cây Chùm ruột 

Quá trình phân lập các chất từ phân đoạn PA-C được mô tả 

khái quát trên hình 3.2. 

 
 

Hình 3.2. Sơ đồ phân lập các chất từ phân đoạn  PA-C từ lá cây 

Chùm ruột 
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3.2.2. Cấu trúc của các hợp chất phân lập được từ phân đoạn 

PA-C của lá cây Chùm ruột 

 Hợp chất PA1 Kaempferol: Chất bột, màu vàng, C15H10O6 

(M=286), ESI-MS (m/z): 285[M-H]
-
. 

1
H-NMR (500 MHz, CD3OD, 

 ppm): 8.08 (2H, d, 8.5 Hz, H-2

, H-6


), 6.92 (2H, d, 8.5 Hz, H-3


, 

H-5

), 6.40 (1H, s, H-8), 6.20 (1H, s, H-6). 

13
C-NMR (125MHz, 

CD3OD,  ppm): 177.3 (s, C-4), 165.5 (s, C-7), 162.4 (s, C-5), 160.5 

(s, C-4

), 158.2 (s, C-9), 148.1 (s, c-2), 137.1 (s, C-3), 130.7 (d, C-2


, 

C-6

), 123.7 (s, c-1


), 116.3 (d, C-3


, C-5


), 104.5 (s, C-10), 99.3 (s, C-

6), 94.5 (s, C-8). 

Hợp chất PA2 Kaempferol 3-O-glucopyranoside: Chất bột 

màu vàng, C21H20O11 (M=448), ESI-MS (m/z): 447 [M-H]
-
. 

1
H-

NMR (500 MHz, CD3OD,  ppm): 8.07 (2H, d, 8.5 Hz, H-2, H-6), 

6.91 (2H, d, 8.5Hz, H-3, H-5), 6.42 (1H, s, H-8), 6.23 (1H, s, H-6), 

5.26 (1H, d, 7.0 Hz, H-1), 3.71 (1H, d, 12.0 Hz, H-6), 3.55 (1H, 

dd, 5.0, 12.0 Hz, H-6), 3.46 (1H, dd, 7.0, 9.0 Hz, H-2), 3.43 (1H, 

dd, 9.0, 9.0 Hz, H-3), 3.35 (1H, overlap, H-4), 3.23 (1H, m, H-5). 
13

C-NMR (125MHz, CD3OD,  ppm): 179.5 (s, C-4), 166.1 (s, C-

7), 163.1 (s, C-5), 161.6 (s, C-4) 159.1 (s, C-9), 158.5 (s, C-2), 135.5 

(s, C-3), 132.3 (d, C- 2, C-6), 122.8 (s, C-1), 116.1 (d, C-3, C-5), 

105.7 (s, C-10), 104.2 (d, C-1), 100.0 (s, C-6), 94.8 (s, C-8), 78.4 (d, 

C5), 78.1 (d, C-3), 75.8 (d, C-2),  71.4 (d, C-4), 62.7 (t, C-6) 

Hợp chất PA3 Quercitrin: Chất bột, màu vàng, C21H20O11 

(M=448), ESI-MS (m/z): 447 [M-H]
-
. 

1
H-NMR (500 MHz, CD3OD, 

 ppm): 7.36 (1H, s, H-2), 7.32 (1H, d, 7.5 Hz, H-6), 6.93 (1H, d, 

7.5 Hz, H-5), 6.39 (1H, s, H-8), 6.22 (1H, s, H-6), 5.37 (1H, s, H-

1), 4.24 (1H, s, H-2′′), 3.77 (1H, d, 8.0 Hz, H-3′′), 3.44 (1H, m, H-

5′′), 3.36 (1H, dd, 8.0, 9.5 Hz, H-4′′), 0.96 (3H, d, 6.0Hz, 6′′-CH3). 
13

C-NMR (125MHz, CD3OD,  ppm): 179.6 (s, C-4), 165.9 (s, C-

7), 163.2 (s, C-5), 159.3 (s, C-2), 158.5 (s, C-9), 149.8 (s, C-4), 
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146.4 (s, C-3), 136.2 (s, C-3), 123.0 (s, C-1), 122.9 (d, C-6), 117.0 

(d, C-5) 116.4 (s, C-2), 105.9 (s, C-10), 103.5 (s, C-1), 99.9 (s, C-

6), 94.8 (s, C-8), 73.3 (d, C-4), 72.1 (d, C-3), 72.0 (s, C-2),71.9 

(d, C-5), 17.6 (d, C-6).  

Hợp chất PA4 Kaempferol-3-O-α-L-rhamnopyranoside: 

Chất bột, màu vàng nhạt, C21H20O10 (M=432), ESI-MS (positive) 

m/z 433.46 [M+H]
+
, 432.40 [M-H]

-
 (negative). 

1
H-NMR (500 MHz, 

CD3OD,  ppm): 7.78 (2H, d, 8.5 Hz, H-2, H-6), 6.95 (2H, d, 8.5 

Hz, H-3, H-5), 6.39 (1H, s, H-8), 6.22 (1H, s, H-6), 5.40 (1H, s, H-

1), 4.24 (1H, s, H-2), 3.73 (1H, d, 8.0 Hz, H-3), 3.36 (1H, 

overlap, H-4), 3.34 (1H, m, H-5), 0.94 (3H, d, 4.5 Hz, 6- CH3). 
13

C-NMR (125MHz, CD3OD,  ppm): 179.6 (s, C-4), 166.2 (s, C-

7), 163.2 (s, C-5), 161.6 (s, C-4), 159.3 (s, C-2), 158.6 (s, C-9), 

136.2 (s, C-3), 131.9 (d, C-2, C-6), 122.7 (s, C-1), 116.6 (d, C-3, 

C-5), 105.9 (s, C-10), 103.5 (s, C-1), 100.0 (s, C-6), 94.8 (s, C-8), 

73.2 (d, C-4), 72.2 (s, C-2), 72.0 (d, C-3), 71.9 (d, C-5), 17.7 (q, 

6-CH3). 

Hợp chất PA5 Kaempferol-3-O-(2-α-L-

rhamnopyranosyl)-β-D-glucuronopyranoside: Chất bột màu vàng 

nhạt, C27H28O16 (M=608). 
1
H-NMR (500 MHz, CD3OD,  ppm): 

8.06 (2H, d, 8.5 Hz, H-2, H-6), 6.89 (2H, d, 8.5 Hz, H-3, H-5), 

6.35 (1H, d, 2.0 Hz, H-8), 6.16 (1H, d, 2.0 Hz, H-6), 5.86 (1H, d, 7.0 

Hz, H-1), 5.24 (1H, s, H-1), 4.02 (1H, overlap, H-2), 4.01 (1H, 

m, H-4), 3.73 (1H, dd, 3.0, 9.5 Hz, H-3), 3.65 (1H, dd, 7.0, 9.0 

Hz, H-2), 3.63 (1H, dd, 9.0, 9.0 Hz, H-3), 3.56 (1H, overlap, H-

4), 3.54 (1H, m, H-5), 3.34 (1H, overlap, H-4), 0.95 (3H, d, 6.5, 

6-CH3). 
13

C-NMR (125MHz, CD3OD,  ppm): 179.4 (s. C-4), 

176.1(q, 6-COOH), 167.0 (s, C-7), 163.1 (s, C-5), 161.1 (s, C-4), 

158.6 (s, C-2), 158.4 (s, C-9), 134.4 (s, C-3), 132.2 (d, C-2, C-6), 

123.3 (s, C-1), 116.1 (d, C-3, C-5), 105.7 (s, C-10), 102.7 (s, C-



12 

1), 100.2 (d, C-1), 100.1 (d, C-6), 94.9 (d, C-8), 80.2 (d, C-2), 

78.8 (d, C-3), 77.2 (d, C-5), 74.1 (d, C-4), 73.8 (d, C-4), 72.4 

(d, C-2), 72.3 (d, C-3), 69.9 (d, C-5), 17.5 (d, 6- CH3).  

Hợp chất PA6 Kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl(12)] -β-D-galactopyranoside: Chất bột 

màu vàng, C27H30O15 (M=594). 
1
H-NMR (500 MHz, CD3OD,  

ppm): 8.09 (2H, d, 9.0 Hz, H-2, H-6), 6.91 (2H, d, 9.0 Hz, H-3, H-

5), 6.39 (1H, s, H-8), 6.18 (1H, s, H-6), 5.72 (1H, d, 8.0 Hz, H-1), 

5.24 (1H, s, H-1), 4.06 (1H, m, H-5), 4.02 (1H, d, 1.5 Hz, H-2), 

3.96 (1H, dd, 8.0, 9.5 Hz, H-2), 3.80 (1H, dd, 3.5, 9.0 Hz, H-3), 

3.74 (1H, dd, 3.0, 9.5 Hz, H-3), 3.67 (1H, t, 9.0 Hz, H-4), 3.66 

(1H, dd, 6.0, 11.5 Hz, Ha-6), 3.61 (1H, dd, 6.0, 11.5 Hz, Hb- 6), 3.56 

(1H, d, 3.0 Hz, H-4), 3.53 (1H, m, H-5), 0.96 (3H, d, 6.0 Hz, 6-

CH3). 
13

C-NMR (125MHz, CD3OD,  ppm): 179.5 (s, C-4), 165.6 

(s, C-7), 163.1 (s, C-5), 161.2 (s, C-4), 158.4 (s, C-2), 158.3 (s, C-9), 

134.5 (s, C-3), 132.2 (d, C-2, C-6), 123.1(s, C-1), 116.2 (d, C-2, C-

5), 105.9 (s, C-10), 102.6 (s, C-1), 100.6 (d, C-1), 99.7 (s, C-6), 

94.6 (s, C-8), 77.7 (d, C-2), 76.9 (d, C-5), 75.7 (d, C-3),74.1 (t, C-

4), 72.4 (d, C-2), 72.3 (d, C-3), 70.7 (s, C-4), 69.8 (d, C-5), 

62.1 (t, 6- CH2), 17.5 (d, 6-CH3). 

Hợp chất PA7 Myricitrin: Chất bột màu vàng, C21H20O12 

(M=464) 
1
H-NMR (500 MHz, CD3OD,  ppm): 6.97 (2H, s, H-2, 

H-6), 6.38 (1H, d, 2.0 Hz, H-8), 6.22 (1H, d, 2.0 Hz, H-6), 5.33 (1H, 

d, 1.0 Hz, H-1), 4.24 (1H, s, H-2), 4.06 (1H, m, H-5), 3.81 (1H, 

dd, 3.5, 9.5 Hz, H-3), 3.36 (1H, t, 9.5 Hz, H-4), 0.98 (2H, d, 6.0 

Hz, 6-CH3). 
13

C-NMR (125MHz, CD3OD,  ppm):  179.7 (s, C-4), 

165.9 (s, C-7), 163.2 (s, C-5),159.4 (s, C-2), 158.5 (s, C-9), 146.8 (s, 

C-3, C-5), 137.9 (s, C-4), 136.3 (s, C-3), 121.9 (s, C-1), 109.6 (d, 

C-2), 109.4 (s, C-6), 105.9 (s, C-10), 103.6 (d, C-1), 99.8 (d, C-6), 

94.7 (d, C-8), 73.3 (t, C-4), 72.1 (d, C-3), 72.0 (s, C-2), 71.9 (d, 
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C-5), 17.7 (d,C-6) 

Hợp chất PA8 Kaempferol-3-O-(2-α-L-

rhamnopyranosyl)-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester (Chất 

mới): Dạng bột màu vàng  C28H30O16 (M=622). UV λmax (MeOH): 

266.4, 346.7 nm; IR (KBr) νmax 3319.49, 2945.30, 2831.50, 1651.07, 

1450.47, 1413.82, 1114.86, 1020.34, 628.79 cm
-1

. HR-ESI-MS 

(m/z): 623.16174 [M + H]
+ 

(calc. for 623.16120 C28H31O16), m/z 

645.14349 [M + Na]
+ 

(calc. for 645.14314 C28H30O16Na). 
1
H-NMR 

(500 MHz, CD3OD,  ppm): 8.02 (2H, d, 8.5 Hz, H-2, H-6), 6.91 

(2H, d, 8.5 Hz, H-3, H-5), 6.40 (1H, s, H-8), 6.21 (1H, s, H-6), 5.78 

(1H, d, 7.5 Hz, H-1), 5.24 (1H, s, H-1), 4.03 (1H, m, H-5), 4.02 

(1H, s, H-2), 3.81 (1H, d, 9.0 Hz, H-5), 3.78 (1H, dd, 2.5, 9.0 Hz, 

H-3), 3.68 (1H, dd, 7.5, 9.0 Hz, H-2), 3.67 (3H, s, 6-OCH3), 3.60 

(1H, dd, 9.0, 9.0 Hz, H-3), 3.59 (1H, overlap, H-4), 3.36 (1H, dd, 

9.0, 9.0 Hz, H-4), 0.97 (3H, d, 6.0 Hz, 6-CH3) 
13

C-NMR 

(125MHz, CD3OD,  ppm): 179.1 (s, C-4), 170.6 (s, C-6''), 165.8 (s, 

C-7), 163.0 (s, C-5), 161.4 (s, C-4'), 158.9 (s, C-2), 158.4 (s, C-9), 

134.1 (s, C-3), 132.1 (d, C-2', C-6'), 122.9 (s, C-1'), 116.1 (d, C-3', C-

5'), 105.9 (s, C-10), 102.7 (d, C-1'''), 100.6 (d, C-1''), 99.9 (d, C-6), 

94.7 (d, C-8), 79.5 (d, C-2''), 78.2 (d, C-3''), 76.9 (d, C-5''), 74.0 (d, 

C-4'''), 73.2 (d, C-4''), 72.4 (d, C-2'''), 72.3 (d, C-3'''), 70.0 (d, C-5'''), 

52.8 (q, 6''-OCH3), 17.5 (q, 5'''-CH3). 

Hợp chất PA9 Drabanemoroside: Chất bột, màu vàng, 

C26H28O14 (M=564), HR-ESI-MS tại pic m/z 645.14349 [M+Na]
+
. 

1
H-NMR (500 MHz, CD3OD,  ppm): 8.05 (2H, d, 8.5 Hz, H-2, H-

6), 6.93 (2H, d, 8.5 Hz, H-3, H-5), 6.41 (1H, d, 2.0 Hz, H-8), 6.21 

(1H, d, 2.0 Hz, H-6), 5.54 (1H, d, 4.5 Hz, H-1), 5.10 (1H, s, H-1), 

4.12 (1H, dd, 4.5, 6.5 Hz, H-2), 3.93 (1H, s, H-2), 3.90 (1H, dd, 

6.0, 9.5 Hz, H-5), 3.84 (1H, m, H-3), 3.81 (1H, m, H-4), 3.75 (H, 

dd, 5.5, 11.5 Hz, Hb-5), 3.73 (1H, dd, 3.0, 9.5 Hz, H-3), 3.39 (1H, 
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overlap, H-4), 3.35 (H, dd, 2.0, 11.5 Hz, Ha- 5), 1.11 (3H, d, 6.0 

Hz, 6-CH3).
13

C-NMR (125MHz, CD3OD,  ppm): 179.5 (s, C-4), 

165.9 (s, C-7), 163.2 (s, C-5), 161.5 (s, C-4), 158.6 (s, C-9), 158.4 (s, 

C-2), 135.1 (s, C-3), 132.2(d, C-2, C-6), 122.8 (s, C-1), 116.4 (d, C-

3, C-5), 105.8 (s, C-10), 102.2 (s, C-1), 101.0 (d, C-1), 99.8 (d, 

C-6), 94.7 (d¸ C-8), 77.2 (dd, C-2), 74.0 (*,C-4), 72.7 (m, C-3), 

72.4 (s, C-2), 72.3 (dd, C-3), 70.2 (dd, C-5), 68.3 (m, C-4), 

65.0 (d, C-5), 17.7 (d, C-6). 

Hợp chất PA10: Chất bột, màu vàng cam, C21H20O12 

(M=464). 
1
H-NMR (500 MHz, CD3OD,  ppm): 7.73 (1H, s, H-2), 

7.60 (1H, dd, 1.5, 8.0 Hz, H-6), 6.88 (1H, d, 8.0 Hz, H-5), 6.33 (1H, 

s, H-8), 6.16 (1H, s, H-6), 5.17 (1H, d, 7.5, H-1), 3.73 (1H, dd, 2.0, 

12.0 Hz, H-6), 3.60 (1H, dd, 5.0, 12.0 Hz, H-6), 3.51 (1H, dd, 7.5, 

9.0 Hz, H-2), 3.45 (1H, dd, 9.0, 9.0 Hz, H-3), 3.37 (1H, t, 9.0 Hz, 

H-4), 3.25 (1H, m, H-5). 
13

C-NMR (125MHz, CD3OD,  ppm): 

179.1 (s, C-4), 169.5 (s, C-7), 162.8 (s, C-5), 158.7 (s, C-2, C-9), 

150.1 (s, C-4), 145.0 (s, C-3), 135.5 (s, C-3), 123.2 (dd, C-6),  

123.0 (s, C-1), 117.5 (s, C-2), 116.0 (d, C-5), 104.8 (d, C-1),  

104.7 (s, C-10), 101.1 (s, C-6), 95.6 (s, C-8), 78.3 (m, C-5), 78.1 (d, 

C-3), 75.7 (d, C-2), 71.2 (t, C-4), 62.6 (d, C-6). 

Hợp chất PA11 Isoquercitrin: Chất bột, màu vàng sẫm, 

C27H30O16 (M=610). 
1
H-NMR (500 MHz, CD3OD,  ppm): 7.69 

(1H, s, H-2),7.65 (1H, d, 8.5 Hz, H-6), 6.89 (1H, d, 8.5 Hz, H-5)  

6.42 (1H, s, H-8), 6.23 (1H, s, H-6), 5.12 (1H,d, 7.5 Hz, H-1), 4.54 

(1H, s, H-1), 3.82 (1H, d, 11.0 Hz, H-6), 3.65 (1H, s, H-2), 3.56 

(1H, dd, 3.0, 9.0, H-3), 3.50 (1H, dd, 7.5, 9.0 Hz, H-2), 3.47 (1H, 

m, H-5), 3.43 (1H, dd, 9.0, 9.0 Hz, H-3), 3.40 (1H, dd, 5.0, 11.0 

Hz, H-6), 3.33 (1H, m, H-5), 3.30 (1H, dd, 9.0, 9.0 Hz, H-4), 

3.28 (1H, overlap, H-4), 1.14 (1H, d, 6.0 Hz, H-6). 
13

C-NMR 

(125MHz, CD3OD,  ppm): 179.4 (s, C-4), 166.0(s, C-7), 163.0 (s, 
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C-5), 159.4 (s, C-9), 158.5 (s, C-2), 149.8 (s, C-5), 145.8 (s, C-3), 

135.6 (s, C-3), 123.6 (d, C-6), 123.1 (s, C-1), 117.7 (s, C-2), 116.1 

(d, C-5), 105.6 (s,C-10), 104.7 (d, C-1), 99.9 (s, C-6), 94.9 (s, C-8), 

78.2 (dd, C-3), 75.7 (dd, C-2), 71.4 (d, C-4). 

3.3. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA, BẢO VỆ 

GAN CỦA CÁC HỢP CHẤT ĐƯỢC TÁCH CHIẾT LÁ CÂY 

CHÙM RUỘT 

3.3.1. Hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất phân lập từ phân 

đoạn PA-C lá cây Chùm ruột 

3.3.1.1. Xác định hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất phân 

lập từ phân đoạn PA-C lá cây Chùm ruột bằng phương pháp 

DPPH 

11 hợp chất  được tách chiết từ lá Chùm ruột chia thành 2 

nhóm: nhóm thứ nhất là nhóm có hoạt tính chống oxy hóa thông qua 

hoạt động loại bỏ gốc tự do DPPH từ cao xuống thấp lần lượt là rutin 

, myricitrin, quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranoside (Quercitrin) , 

isoquercitrin, kaempferol, kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-

(12)]-β-D-galactopyranoside với giá trị IC50 lần lượt là 7.37; 9,37; 

10,61; 12,41; 15,34 và 79,32 µg/ml, trong đó các hợp chất như 

myricitrin, quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranoside (quercitrin), 

isoquercitrin đều có hoạt tính chống oxy hóa thông qua hoạt động 

loại bỏ gốc tự do cao hơn so với chất chuẩn ascorbic acid (IC50 = 

13,23 µg/ml). Nhóm thứ hai là nhóm không thể hiện hoạt tính chống 

oxy hóa thông qua hoạt động loại bỏ gốc tự do, nhóm này bao gồm 

các hợp chất như kaempferol 3-O- β-D-glucopyranoside,  

kaempferol-3-O-α-L-rhamnopyranoside, kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside, kaempferol-3-

O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl 

ester, kaempferol 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(12)-α-L-

arabinopyranoside với giá trị IC50 lớn hơn 100 µg/ml. 
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3.3.1.2.  Xác định hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất phân 

lập từ phân đoạn PA-C lá cây Chùm ruột thông qua thử nghiệm 

MDA 

Hoạt tính chống oxy hóa thông qua hoạt động ức chế quá trình 

peroxy hóa lipid của 11 hợp chất được tách chiết từ lá cây Chùm ruột 

được chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất, nhóm có hoạt tính ức chế quá 

trình peroxy hóa lipid được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp 

gồm: myricitrin, quercitrin, isoquercitrin, rutin,  kaempferol, 

kaempferol-3-O-α-L-rhamnopyranoside (PA4) với giá trị IC50 lần 

lượt là 1,67; 5,69; 8,33; 10,21; 13,36; 54,55 µg/ml. Nhóm thứ hai là 

nhóm các hợp chất không thể hiện hoạt tính ức chế quá trình peroxy 

hóa lipd với giá trị IC50 lớn hơn 100 bao gồm các hợp chất:  

kaempferol 3-O- β-D-glucopyranoside,  kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside, kaempferol-3-

O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-galactopyranoside, 

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester , kaempferol 3-O-α-L-

rhamnopyranosyl-(12)-α-L-arabinopyranoside. 

Như vậy trên cả 2 mô hình nghiên cứu về hoạt tính chống 

oxy hóa bằng phương pháp DDPH và MDA, 5 hợp chất gồm 

kaempferol, quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranoside (Quercitrin), 

myricitrin,  isoquercitrin, rutin đều thể hiện hoạt chống oxy hóa cao. 

Ngoài ra, hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-

β-D-galactopyranoside thể hiện hoạt tính loại bỏ gốc tự do DPPH và 

hợp chất kaempferol-3-O-α-L-rhamnopyranoside thể hiện hoạt tính 

ức chế quá trình peroxy hóa lipid tuy nhiên hoạt tính chống oxy hóa 

của hai chất này còn thấp. Các chất còn lại gồm kaempferol 3-O- β-

D-glucopyranoside, kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)]-

β-D-glucuronopyranoside, kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-

(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester, kaempferol 3-O-α-L-

rhamnopyranosyl-(12)-α-L-arabinopyranoside đều không thể 
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hiện hoạt tính chống oxy hóa trên cả 2 mô hình nghiên cứu.  

Các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa được tách chiết từ 

phân đoạn PA-C đều là những hợp chất thuộc flavonol – flavonoid có 

nhóm keton và flavonol, đây là những hợp chất có hoạt tính chống 

oxi hóa cao. Bors và cộng sự khi phân tích mối tương quan giữa cấu 

trúc và hoạt động loại bỏ gốc tự do chống oxy hóa của flavonoid 

nhận thấy, một flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa tốt khi trong 

cấu trúc đáp ứng các yếu tố sau: (1) có cấu trúc 3´,4´-dihydroxy trong 

vòng B, (2) có liên kết đôi giữa C2 và C3 cùng với sự xuất hiện 

nhóm keton ở vòng C, (3) sự có mặt của nhóm 3-hydroxyl ở vòng C 

và nhóm 5-hydroxyl ở vòng A (Bors và cs., 1990). Trong cấu trúc 

của kaempferol, quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranoside (Quercitrin), 

myricitrin, isoquercitrin đều đáp ứng hầu hết các yếu tố về cấu trúc 

này. Tuy nhiên khả hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất thay 

đổi khác nhau do sự khác nhau trong cấu trúc, sự có mặt của nhóm 3-

hydroxyl ở vòng C là một yếu cầu cho hoạt động loại bỏ gốc tự do tối 

ưu của flavonoid, ở 2 hợp chất quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranoside 

(Quercitrin), myricitrin có rhamnose và ở hợp chất isoquercitrin có 

glucopyranoside ở vị trí C3. Chính sự đa dạng đường này ảnh hưởng 

đến hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất flavonoid. 

Các chất này tiếp tục được khảo sát hoạt tính bảo vệ tế bào 

HepG2 chống lại tác động gây độc của CCl4. 

3.3.2.  Hoạt tính gây độc tế bào HepG2 và tác dụng bảo vệ tế bào 

HepG2 dưới tác động gây độc của CCl4 của các hợp chất được 

tách chiết từ phân đoạn PA-C lá cây Chùm ruột 

3.3.2.1. Hoạt tính gây độc tế bào HepG2 của các hợp chất được 

tách chiết từ phân đoạn PA-C lá cây Chùm ruột  

11 hợp chất được tách chiết từ lá cây Chùm ruột đều chưa thể 

hiện hoạt tính gây độc trên tế bào HepG2 ở các nồng độ nghiên cứu 

3.3.2.2. Tác dụng bảo vệ tế bào HepG2 dưới tác động gây độc của 

CCl4 của các hợp chất được tách chiết từ phân đoạn PA-C lá cây 
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Chùm ruột  

Trong số 11 hợp chất được tách chiết từ lá Chùm ruột có 9 hợp 

chất biểu hiện hoạt tính bảo vệ tế bào HepG2 chống lại tác động gây 

độc của CCl4. Trong đó, các hợp chất quercetin-3-O-α-L-

rhamnopyranoside (quercitrin), kaempferol-3-O-α-L-

rhamnopyranoside, kaempferol 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(12)-α-

L-arabinopyranoside biểu hiện hoạt tính bảo vệ tế bào Hep2G ở nồng 

độ 100µg/ml, tuy nhiên tỷ lệ tế bào Hep2G sống sót tăng không đáng 

kể lần lượt là 44,36 ± 0,66%; 51,76 ± 1,87%; 46,38 ± 0,69%; so với 

đối chứng là 37,36%. 

Sáu hợp chất khác gồm kaempferol-3-O-(2-α-L-

rhamnopyranosyl)-β-D-glucuronopyranoside, kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-galactopyranoside), myricitrin, 

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester, isoquercitrin và rutin biểu hiện 

hoạt tính bảo vệ tế bào HepG2 ở nồng độ 50 và 100µg/ml.  Tỷ lệ tế 

bào Hep2G sống sót dưới tác động bảo vệ của các chất này đạt từ 

42% trở lên cao hơn so với đối chứng (37,36%.). Đáng chú ý là ở 

nồng độ 100µg/ml hợp chất myricitrin có khả năng bảo vệ tế bào 

HepG2 cao, tỷ lệ tế bào HepG2 sống sót đạt 96,53 ± 1,45%. 

3.3.3. Ảnh hưởng của một số các hợp chất phân lập từ phân đoạn 

PA-C lá chùm ruột đến TNF-α, IL-6 và IL-10 từ tế bào RAW 

264.7 được xử lý bằng LPS 

3.3.3.1. Hoạt tính gây độc tế bào RAW 264.7 của các hợp chất được 

tách chiết từ phân đoạn PA-C lá cây Chùm ruột 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hơn 96% tế bào sống sót khi bổ 

sung các hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-

D-glucuronopyranoside, kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-

(12)]-β-D-galactopyranoside, kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester và 

isoquercitrin ở nồng độ 20µM. 
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3.3.3.2.  Ảnh hưởng của các hợp chất phân lập từ phân đoạn PA-C 

lá cây Chùm ruột đến quá trình sản xuất TNF-α từ tế bào RAW 

được xử lý bằng LPS 

Kết quả nghiên cứu cho thấy với tác động của LPS, đại thực 

bào RAW 264.7 tăng quá trình sản xuất TNF-α từ 42,24 ± 17,29 lên 

773,43 ± 50,55 pg/ml tại thời điểm 24h và từ 57,65 ± 17,67 lên 

896,62 ± 28,88 tại thời điểm 48h.  Quá trình sản xuất TNF-α này bị 

ức chế bởi các hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-

(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside, kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester,  

isoquercitrin, sự ức chế quá trình sản xuất TNF-α thay đổi tùy nồng 

độ các chất và thời điểm nghiên cứu. 

Tại thời điểm 24h, ở nồng độ 10 µM, chỉ có hợp chất 

isoquercitrin biểu hiện khả năng ức chế sản sinh TNF-α với hàm 

lượng TNF-α là 705,84 ± 5,8 pg/ml thấp hơn so với đối chứng 773,43 

± 50,55 pg/ml. Nhưng ở nồng độ 20µM, kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside, kaempferol-3-

O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl 

ester,  isoquercitrin đều biểu hiện khả năng ức chế sản xuất TNF-α, 

hàm lượng TNF-α được sản xuất lần lượt là 655,07± 38,82pg/ml;  

622,89± 17,45pg.ml; 584,49± 13,10 pg/ml, thấp hơn so với đối 

chứng.  

Tại thời điểm 48h, cả 3 hợp chất biểu hiện khả năng ức chế quá trình 

sản xuất TNF-α ở nồng độ 10 và 20µM. Ở nồng độ 10µM hợp chất  

isoquercitrin biểu hiện khả năng ức chế cao hơn hai hợp chất còn lại. 

Tuy nhiên, ở nồng độ 20µM khả năng ức chế của hợp chất 

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester gần tương đương với hợp chất 

isoquercitrin, hàm lượng TNF-α lần lượt là  674,62 ± 42,14; 635,52 ± 

18,47 và cao hơn so với hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside. 
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3.3.3.3. Ảnh hưởng của các hợp chất phân lập từ phân đoạn PA-C 

lá Chùm ruột đến quá trình sản xuất IL-6 từ tế bào RAW được xử 

lý bằng LPS 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, LPS làm tăng sản sinh IL-6 ở tế 

bào RAW. Quá trình sản sinh IL-6 thay đổi dưới tác động của hợp 

chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester . 

Ở thời điểm 24h, khi điều trị kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester  ở 

nồng độ 20µM hàm lượng IL-6 đạt giá trị 502,82 ± 13,53 pg/ml tăng 

cao hơn so với đối chứng 417,89 ± 12,67 pg/ml (Hình 3.16). Tuy 

nhiên, ở thời điểm 48h, hàm lượng IL-6 đạt giá trị 459,60 ± 21,58 

pg/ml khi được điều trị bằng kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-

(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester ở nồng độ 20µM giảm 

thấp hơn so với đối chứng 528,75 ± 20,39 pg/ml. 

3.3.3.4. Ảnh hưởng của các hợp chất phân lập từ phân đoạn PA-C 

lá Chùm ruột đến quá trình sản xuất IL-10 từ tế bào RAW 264.7 

được xử lý bằng LPS 

Với tác động của LPS, tế bào RAW 264,7 tăng tiết IL-10 từ 

52,29± 11,32 pg/ml lên 230,94 ± 19,97pg/ml ở thời điểm 24h và tăng 

từ 54,47 pg/ml lên 285,40 ± 16,45pg/ml ở thời điểm 48h  

Khi điều trị tế bào RAW264,7 bằng các hợp chất nghiên cứu, 

kết quả cho thấy các hợp chất hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside và kaempferol-

3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl 

ester  ở nồng độ 20 µM làm tăng nhẹ quá trình sản xuất IL-10 của tế 

bào RAW 264,7 tại thời điểm 24h so với đối chứng, hàm lượng IL-10 

do các tế bào được điều trị bằng kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside và kaempferol-

3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl 

ester lần lượt là 259,41 ± 19,83; 246,19 ± 22,95 pg/ml.  
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Khi kéo dài thời gian tác động của các hợp chất nghiên cứu lên 

48h, kết quả cho thấy hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester làm 

tăng hàm lượng IL-10 tăng 16% so với đối chứng. 

Hợp chất isoquercitrin cũng có dấu hiệu làm tăng quá trình sản 

xuất IL-10 của tế RAW264,7. Tại thời điểm 48h, khi được điều trị 

bằng hợp chất isoquercitrin ở nồng độ 20µM, hàm lượng IL-10 do tế 

bào RAW264,7 tiết ra đạt giá trị khoảng 324,62 ± 16,45 pg/ml cao 

hơn so với đối chứng. Trong khi đó, hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-galactopyranoside không có biểu hiện 

tác dụng tăng sản xuất IL-10 của tế bào RAW264,7. 

Từ kết quả khảo sát khả năng điều hòa quá trình tiết TNF-α, 

IL-6 và IL-10, cho thấy, trong 4 hợp chất được khảo sát hợp chất  

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

galactopyranoside không có hoạt tính kháng viêm. Hai hợp chất 

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-

glucuronopyranoside và isoquercitrin biểu hiện hoạt tính kháng viêm 

thông qua hoạt động ức chế TNF-α và IL-6. Hợp chất kaempferol-3-

O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl 

ester - dẫn xuất glucoronopyranosyl mới của kaempferol glycoside 

được phân lập từ lá chùm ruột có hoạt tính bảo vệ gan thông qua hoạt 

động điều chỉnh hàm lượng các cytokine như TNF-α, IL-6, IL-10.  

 Hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-

glucuronopyranoside và isoquercitrin biểu hiện hoạt tính ức chế sự sản 

xuất TNF-α, IL-6 từ tế bào RAW264.7 đã được xử lý bằng LPS tại 

thời điểm 24h và 48h. Ngoài ra, hợp chất  kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside ở nồng độ 20µM, 

còn có tác dụng làm tăng hàm lượng IL-10 tại thời điểm 24h và hợp 

chất isoquercitrin cũng có tác dụng tăng quá trình sản sinh IL-10 tại 

thời điểm 48h so với đối chứng, tuy nhiên mức tăng không đáng kể 

Hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-
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glucuronopyranosyl methyl ester bên cạnh hoạt tính ức chế quá trình 

sản sinh TNF-α từ tế bào RAW 264,7 đã được xử lý bằng LPS, ở 

nồng độ 20µM, hợp chất có tác dụng làm tăng IL-6 trong thời gian 

đầu và giảm hàm lượng IL-6 ở giai đoạn sau. Tại thời điểm 24h, hàm 

lượng IL-6 tăng hơn 20% so với đối chứng nhưng tại thời điểm 48h 

hàm lượng IL-6 bắt đầu giảm xuống và giảm gần 9% so với đối 

chứng. Ngoài ra, hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-

(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester  còn có tác dụng làm 

tăng hàm lượng IL-10 tại các thời điểm nghiên cứu. Tại thời điểm 

24h, mức tăng hàm lượng IL-10 không đáng kể nhưng khi kéo dài 

thời gian tác động của hợp chất  kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-glucuronopyranosyl methyl ester đến 

48h hàm lượng IL-10 tăng 16% so với đối chứng. 

Như vậy, các hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside và isoquercitrin 

thông qua hoạt động ức chế quá trình sản sinh các cytokine tiền viêm 

như TNF-α và IL-6, và do vậy đã biểu hiện hoạt tính kháng viêm. 

Còn hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester  - dẫn xuất glucuronopyranosyl mới 

của kaempferol glycoside được phân lập từ lá Chùm ruột có hoạt tính 

bảo vệ gan ở giai đoạn cấp tính bằng cách điều chỉnh hoạt động của 

một số cytokine, cụ thể là TNF-α, IL-6 và IL-10. Hợp chất 

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester có thể bảo vệ gan thông qua hoạt  

động ức chế TNF-α, kích hoạt IL-10 và điều chỉnh quá trình sản sinh 

IL-6 ở các thời điểm khác nhau. Cùng với các glycosides kaempferol 

khác, hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester có thể là một trong  những hợp chất 

đóng vai trò quan trọng, dẫn đến hoạt tính bảo vệ gan của lá Chùm 

ruột. Kết quả nghiên cứu đã phần nào phản ánh được hoạt động bảo 

vệ gan của loài thực vật này trong thực tiễn. 
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KẾT LUẬN 

Các nghiên cứu về hoạt tính bảo vệ gan của lá cây Chùm ruột 

đã thu được các kết quả chính như sau: 

1. Phân đoạn ethyl acetate của lá Chùm ruột (PA-C) có hoạt 

tính chống oxy hóa mạnh thông qua hoạt động loại bỏ gốc tự do 

DPPH và ức chế quá trình peroxyl hóa lipid. 

2. 11 hợp chất được tách chiết từ phân đoạn ethyl acetate (PA-

C) của lá Chùm ruột là:  kaempferol, kaempferol 3-O- β-D-

glucopyranoside, quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranoside (Quercitrin)), 

kaempferol-3-O-α-L-rhamnopyranoside, kaempferol-3-O-[α-L-

rhamnopyranosyl-(1→2)]-β-D-glucuronopyranoside, kaempferol-3-

O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-galactopyranoside,  myricitrin,  

kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester, kaempferol 3-O-α-L-

rhamnopyranosyl-(12)-α-L-arabinopyranoside (Drabanemoroside), 

isoquercitrin, rutin. 

Hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-D-

glucuronopyranosyl methyl ester là hợp chất mới.   

3. Hoạt tính chống oxy hóa, bảo vệ gan của các hợp chất được 

tách chiết từ lá Chùm ruột : 

- Các hợp chất kaempferol, quercitrin, kaempferol-3-O-α-L-

rhamnopyranoside, kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-

β-D-galactopyranoside, myricitrin, kaempferol 3-O-α-L-

rhamnopyranosyl-(12)-α-L-arabinopyranoside, isoquercitrin, rutin 

tách chiết từ lá Chùm ruột có hoạt tính chống oxy hóa trong các thử 

nghiệm thu dọn gốc tự do DPPH, ức chế peroxy hóa lipid. Một số 

hợp chất lại cho thấy tác dụng bảo vệ tế bào gan dưới tác động của 

CCl4 và tác động tới hoạt động của cytokine tiền viêm TNF-alpha và 

IL-6.  

- Hợp chất kaempferol-3-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(12)]-β-

D-glucuronopyranosyl methyl ester ở nồng độ 20µM có hoạt tính bảo 



24 

vệ gan thông qua hoạt động điều chỉnh hàm lượng các cytokine TNF-α, 

IL-6, IL-10 theo thời gian.  

KIẾN NGHỊ 

Những kết quả thu được trong công trình này là khả quan nhưng 

là những nghiên cứu ban đầu. Một số hướng nghiên cứu cần được tiếp 

tục thực hiện như sau: 

1. Thử nghiệm tác dụng bảo vệ gan in vivo của các phân đoạn 

trên mô hình gây độc gan cấp tính và mạn tính. 

2. Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của hợp chất PA8 được phân 

lập từ lá chùm ruột đến quá trình hoạt hóa STAT3. 
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