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ABSTRACT 

This paper presents the screening result of antioxidant activites of 5 brown 
algae species S. angustifolium, S. aemulum, S. assimile, S. feldmanii and S. 
ilicifolium in Khanh Hoa province. Antioxidant activities were researched 
on total antioxidant, reducing power and DPPH activities. Simultaneously, 
phlorotannin/ polyphenol content in these algae species was showed. These 
species were collected during their reproductive maturity. The result 
showed phlorotannin/ polyphenol in S. angustifolium is highest. In the 
researched species, reducing power activity is stronger than other activities 
and reducing power activity of S. angustifolium is highest. DPPH radical 
scavenging activity oscillate from 50% - 96%. 

TÓM TẮT 

Bài báo này thể hiện kết quả sàng lọc hoạt tính chống oxy hóa của 5 loài 
rong nâu S. angustifolium, S. aemulum, S. assimile, S. feldmanii và S. 
ilicifolium ở tỉnh Khánh Hòa. Hoạt tính chống oxy hóa được đánh giá dựa 
trên các hoạt tính chống oxy hóa tổng, khử Fe và DPPH. Đồng thời cũng 
chỉ ra hàm lượng phlorotannin/ polyphenol tương ứng ở trong các loài 
rong này. Những loài này được thu mẫu vào thời gian thành thục sinh sản 
của chúng. Kết quả cho thấy hàm lượng phlorotannin/ polyphenol ở rong S. 
angustifolium là cao nhất. Ở 5 loài nghiên cứu, hoạt tính khử Fe thể hiện 
mạnh hơn các hoạt tính khác, hoạt tính khử Fe của S. angustifolium là cao 
nhất. Hoạt tính bắt gốc tự do DPPH dao động trong khoảng 50% - 96%. 

 
1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rong nâu là nguồn tài nguyên giàu hoạt chất 
sinh học với các hoạt tính sinh học phong phú 
và đa dạng, như chống oxy hóa, kháng khuẩn, 
kháng nấm, chống đông tụ và chống bức xạ 
UV-B, khả năng làm lành vết thương và tái tạo 
cấu trúc tế bào (Kang và ctv., 2003). Một trong 
những hoạt tính sinh học của hoạt chất từ rong 
nâu được tập trung nghiên cứu nhiều trên thế 

giới là hoạt tính chống oxy hóa và hoạt tính này 
đã được nghiên cứu bởi (Ahn et al., (2007); 
Kang et al., (2003); LIM (2002); Kuda, (2007) 
và Shibata, (2008)), trong đó et al. đã chỉ ra khả 
năng bắt gốc tự do DPPH, LIM (2002) tập trung 
nghiên cứu về khả năng giảm thiểu oxy hóa 
lipid của rong Sargassum siliquastrum. Điều 
thú vị là hầu hết các nghiên cứu về hoạt tính 
chống oxy hóa đều chỉ ra mối liên hệ chặt     
chẽ về hàm lượng, cấu trúc và cơ chế chống        
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oxy hóa của polyphenol/ phlorotannin trong 
rong nâu. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra, 
phlorotannins là hỗn hợp phenolic với bản   
chất polymer của phloroglucinol, được xác  
định trong nhiều họ của ngành rong nâu       
như: Alariaceae, Fucaceae và Sargassaceae.      
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hỗn hợp        
phenolic trong rong nâu chính là phlorotannin 
(Jormalainen el al., (2004); Koivikko et al., 
(2007); Swanson et al., (2002)). Hoạt tính 
chống oxy hóa mạnh của phlorotannin tinh chế 
từ một số loài rong nâu có mối liên hệ mật thiết 
với phân tử skeleton (Ahn  et al., 2007). Đồng 
thời, polyphenols chống oxy hóa cao liên quan 
mật thiết tới vòng phenol và thông qua bẫy điện 
tử trên vòng phenol để bắt gốc OH-, ROO-, O2

-

.Phlorotannins trong rong nâu có 8 vòng phenol 
liên kết với nhau. Vì vậy, chúng có khả năng 
bắt gốc tự do hơn polyphenol từ thực vật trên 
cạn như catechins trong trà xanh với 4 vòng 
phenol (Hemat, 2007). Phổ kích thước phân    
tử phlorotannin rất rộng, từ (400 tới 400.000 
Da) và trong từng loài rong nâu hàm lượng 
phlorotannin cũng khác nhau (0,5 - 20% chất 
khô) (Keejung et al., 2003). 

Hơn nữa gốc tự do là phân tử thiếu đi một 
điện tử, điện tích của chúng luôn không cân 
bằng, có xu thế lấy điện tử từ phân tử khác và 
tạo ra gốc tự do mới gây ra sự rối loạn chức 
năng của tế bào (Afzal và Armstrong, 2002). 
Barry Halliwell (2001) đã chỉ ra gốc tự do ảnh 
hưởng lên sức khỏe con người phổ biến theo 3 
con đường như: thích nghi với hệ thống chống 
oxy hóa, gây tổn thương tế bào sống và làm 
chết tế bào sống trong cơ thể người. Trong đó 
cơ chế làm chết tế bào sống có thể là làm hoại 
tử hoặc làm chết tế bào sống một cách hệ thống. 
Những gốc như: superoxide, hydroxyl, peroxyl, 
alkoxyl, hydroperoxyl, nitric oxide và nitrogen 
dioxide được coi là gốc tự do (Barry Halliwell, 
2001). 

Ở Việt Nam mới bước đầu tập trung    
nghiên cứu về các hoạt tính kháng nấm,    
kháng u, kháng khuẩn của một số hoạt chất 

(carbohydrate, phenolic) từ rong nâu (Nguyễn 
Duy Nhứt, (2008); Bùi Minh Lý, (2009); Trần 
Thị Thanh Vân, (2009)). Hiện nay có một       
số công bố về hoạt tính chống oxy hóa của 
phlorotannin chiết từ rong nâu cũng là của Viện 
Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha 
Trang. Tuy nhiên, những công bố này vẫn tập 
trung về nghiên cứu chiết tách, tối ưu hóa điều 
kiện chiết, tích lũy và phân bố phlorotannin 
theo thời gian sinh trưởng. 

Do vậy, bài báo này nghiên cứu sàng lọc 
hoạt tính chống oxy hóa của 5 loài rong nâu 
vịnh Nha Trang với sự định lượng hàm lượng 
phlorotannin và định tính một số thành phần 
trong dịch chiết để xác định mối tương quan 
giữa các hoạt chất và hoạt tính của chúng và 
định hướng cho tinh sạch phlorotannin chống 
oxy hóa. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Nguyên liệu 

Năm loài rong nâu S. angustifolium, S. 
aemulum, S. assimile, S. binderi, S. brevifolium 
chiếm ưu thế ở vùng biển Khánh Hòa.  

2.2 Thu mẫu và bảo quản mẫu 

S. angustifolium, S. aemulum được thu vào 
7/2010 tại rạn ngầm Bãi Cỏ. S. assimile được 
thu tại đầm Nha Phu vào tháng 6/2010.            
S. binderi được thu tại Hòn Chồng và               
S. brevifolium được thu ở Cam Ranh vào tháng 
6/2010. Phân loại và định danh theo Phạm 
Hoàng Hộ (1969). Sau khi thu mẫu, rong được 
rửa sạch bằng nước ngọt, phơi khô đến độ ẩm 
19% và bảo quản ở nhiệt độ phòng trong bao tải 
xác rắn phục vụ công tác nghiên cứu. 

2.3 Phương pháp nghiên cứu 

Độ phân cực của hỗn hợp phlorotannin trong 
rong nâu từ không phân cực đến phân cực 
mạnh, vì vậy muốn chiết toàn bộ phlorotannin 
trong rong nâu phải tiến hành chiết bằng cồn 
960 (Nguyễn Văn Đàn et al., 1985). Chiết ở 
nhiệt độ phòng, thời gian 24h với tỷ lệ dung 
môi: nguyên liệu 25:1. Mỗi thí nghiệm dùng 
100g rong khô (19%  độ ẩm). 
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2.3.1 Phương pháp định tính 

Nhỏ dịch chiết lên giấy và để khô, nếu tồn 
tại vết mờ thì có chất béo theo TCVN 4331-86.  

Tinh dầu định tính bằng cách cho bốc hơi 
dịch chiết tới khi thu được cặn có mùi thơm 
(Trần Danh Thế và ctv., 2010). 

Dùng thuốc thử Liebermann-Burchard cho 
vào dịch chiết, màu dịch từ đỏ nâu – tím chuyển 
sang màu xanh lục, là dịch có terpenoid 
(Nguyễn Kim Phi Phụng, 2007). 

Xác định Flavonoid bằng phản ứng đặc 
trưng với Mg/HCl đậm đặc: Dung dịch có màu 
hồng (đỏ). (Nguyễn Kim Phi Phụng, 2007). 

Xác định Alkaloid bằng phản ứng đặc trưng 
với thuốc thử Mayer cho kết tủa trắng (Nguyễn 
Kim Phi Phụng, 2007). 

2.3.2  Phương pháp định lượng 

Định lượng phlorotannin tổng (TPC) theo 
phương pháp Folin-Ciocalteu như mô tả bởi 
Swanson và ctv. (2002) với phloroglucinol là 
chất chuẩn. Lấy 300 μl dịch mẫu bổ sung 01 ml 
Folin-Ciocalteu 10%, giữ 5 phút. Tiếp theo 
thêm vào 2 ml Na2CO3 10%, trộn đều, giữ 90 
phút trong bóng tối, sau đó đo độ hấp thụ ở 
bước sóng 750 nm, đo trên máy UV-Vis 
Spectrophotometer JenWay 6400/ 6405. 

Định lượng carbohydrate theo AOAC 
(1990). 

2.3.3 Phương pháp xác định hoạt tính 

 Chống oxy hóa tổng theo mô tả bởi 
Prieto et al. (1999), lấy 100 µl mẫu bổ sung 
900µl nước cất và thêm 3 ml dung dịch A 
(H2SO4 0,6 M, sodium phosphate 28 mM and 
ammonium Molybdate 4 mM). Hỗn hợp được 
giữ 90 phút ở 95 0C. Sau đó đo ở bước sóng 695 
nm với chất chuẩn là acid ascorbic. 

 Khử Fe được xác định theo phương   
pháp lấy 500 µl dịch mẫu bổ sung 0,5 ml đệm 
phosphate pH = 7,2 và 0,2 ml K3[Fe(CN)6] 1%. 
Giữ hỗn hợp 20 phút ở 50 0C. Sau đó thêm vào 
500 µl CCl3COOH 10% với sự bổ sung 300 µl 
nước cất và 80 µl FeCl3 0,1%. Tiếp theo đo ở 

bước sóng 655 nm với chất chuẩn là FeSO4 
(Zhu et al., 2002). 

 Bắt gốc tự do DPPH tiến hành theo Blois 
et al. (1958), lấy lần lượt 200 µl, 400 µl, 600 µl, 
800 µl và 1000 µl dịch chiết vào 5 ống nghiệm, 
rồi bổ sung 3 ml DPPH (25 mg/l) vào từng ống 
nghiệm làm dung dịch mẫu (mẫu). Ở dung dịch 
trắng (mẫu trắng) làm tương tự mẫu nhưng thay 
DPPH bằng 3 ml cồn tuyệt đối vào từng ống. 
Mẫu kiểm soát chuẩn bị bằng cách làm giống 
như mẫu trắng nhưng thay dịch chiết bằng 
DPPH. Giữ các hỗn hợp trong tối ở nhiệt        
độ phòng. Sau 30 phút tiến hành đo ở bước 
sóng 550nm. Công thức tính phần trăm bắt gốc     
như sau: 

%1001% 


















 


kiemsoat

mautrangmau

A
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A  

Máy UV-Vis Spectrophotometer JenWay 
6400/ 6405 được sử dụng để đo các mẫu 

2.4 Phân tích dữ liệu 

Thực nghiệm được tiến hành lặp lại 3 lần 
(n=3), phân tích ANOVA, hồi quy trên cơ sở sử 
dụng phần mềm Excel và SPSS 16. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Thực nghiệm cho thấy hoạt tính chống oxy 
hóa ở loài S. binderi cao nhất với khả năng bắt 
gốc tự do lên đến 96,1%, S. angustifolium là 
loài có hoạt tính chống oxy hóa thấp nhất. Hoạt 
tính khử Fe của 5 loài rong nâu này dao động từ 
13,41 – 19,72 mg FeSO4/ g rong khô nguyên 
liệu (DW). Hoạt tính chống oxy hóa tổng dao 
động trong khoảng 4,1 – 6,1 mg acid ascorbic/ 
g DW. Điều này cho thấy hoạt tính khử Fe của 
dịch chiết chứa phlorotannin/ polyphenol từ 5 
loài rong nghiên cứu là mạnh mẽ hơn so với 
hoạt tính chống oxy hóa tổng của chúng. Hàm 
lượng phlorotannin/ polyphenol chống oxy hóa 
trong 5 loài rong nghiên cứu được sắp xếp theo 
thứ tự giảm dần sau: S. binderi, S. brevifolium, 
S. assimile, S. aemulum và S. angustifolium 
tương ứng 6,77; 6,23; 5,48; 5,15 và 4,27 mg 
phlorotannin/ g DW. Hàm lượng carbohydrate, 
hoạt tính chống oxy hóa được sắp xếp theo    
thứ tự tăng dần như sau: S. angustifolium,              
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S. aemulum, S. assimile, S. brevifolium và  S. 
binderi. Hoạt tính chống oxy hóa và bắt gốc tự 
do của phlorotannin có lẽ do đặc điểm cấu trúc 
với 8 vòng phenol tạo thành bẫy điện tử trên 

mạch phlorotannin để bắt các gốc oxy hóa OH-, 
ROO-, O2

- và khử Fe. Những luận giải trên được 
thể hiện chi tiết ở các đồ thị 1, 2, 3 và 4 sau: 

Đồ thị 1: Biểu diễn hàm lượng carbohydrate ở một 
số loài rong nâu Sargassum 

Đồ thị 2: Biểu diễn hàm lượng phlorotannin ở một số 
loài rong nâu Sargassum 

Đồ thị 3: Biểu diễn hoạt tính chống oxy hóa tổng 
của một số loài rong nâu Sargassum 

Đồ thị 4: Biểu diễn hoạt tính khử sắt của một số loài 
rong nâu Sargassum 

Phân tích mối tương quan giữa hoạt tính 
chống oxy hóa với hàm lượng phlorotannin/ 
polyphenol và phlorotannin với carbohydrate, 
thấy có sự tương quan dương rất lớn giữa các 
hàm nghiên cứu, ở mức ý nghĩa α < 0,05 có R2 
dao động trong khoảng 0,91 – 0, 98. Điều này 
cho thấy hoạt tính chống oxy hóa có hiệu lực là 
do sự tương tác cộng hưởng giữa các hoạt chất 
như phlorotannin, carbohydrate (mannitol tan 
trong môi trường cồn 96) và chlorophyll,… tạo 
nên. Minh họa cụ thể hơn ở các đồ thị 5, 6, 7,    
8 sau:  

Đồ thị 5: Mối tương quan giữa hàm lượng 
phlorotannin và carbohydrate trong một số loài 

rong nâu 

1,402 ±
0,03

1,596 ±
0,02

1,769 ±
0,07

1,985 ±
0,05

2,157 ±
0,047

0
1
2
3

m
g 

ca
rb

oh
yd

ra
te

/g
 D

W

Loài rong nâ

Hàm lượng carbohydrate ở một số loài rong 
nâu Sargassum

4,265 ±
0,1

5,146 ±
0,09

5,484 ±
0,121

6,229 ±
0,14

6,771 ±
0,08

0
2
4
6
8

m
g 

ph
lo

ro
gl

uc
in

ol
/g

 D
W

Loài rong nâu

Hàm lượng phlorotannin ở một số loài rong 
nâu Sargassum

4,107 ±
0,06

4,352 ±
0,057

5,271 ±
0,09

5,516 ±
0,072

6,129 ±
0,14

0
2
4
6
8

m
g 

ac
id

 a
sc

or
bi

c/
g 

D
W

Loài rong nâ

Hoạt tính chống oxy hóa tổng ở một số loài 
rong nâu Sargassum

13,41 ±
0,13

15,579 ±
0,11

17,551 ±
0,107

18,932 ±
0,093

19,721 ±
0,104

0
5
10
15
20
25

m
g 

F
eS

O
4/

 g
 D

W

Loài rong nâ

Hoạt tính khử sắt ở một số loài rong nâu 
Sargassum

y = 3,2134x ‐ 0,1467
R² = 0,9897

0

2

4

6

8

-0,5 0,5 1,5 2,5m
g 

ca
rb

oh
yd

at
e/

 g
 D

W

mg phlorotannin/ g DW



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Phần  B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 25 (2013): 36-42 

 40 

 
Đồ thị 6: Mối tương quan giữa hàm lượng 

phlorotannin và hoạt tính chống oxy hóa tổng của 
một số loài rong nâu 

Phân tích dữ liệu và đồ thị 5, 6, 7, 8 cũng 
cho thấy, hàm lượng phlorotannin tương quan 
dương với hoạt tính chống oxy hóa đã xác   
định và hàm lượng phlorotannin cũng tương       
quan dương với hàm lượng carbohydrate,      
nên sự tương quan dương giữa hàm lượng 
carbohydrate (mannitol,… những carbohydrate 
hòa tan trong cồn) với các hoạt tính chống oxy 
hóa như chống oxy hóa tổng, khử sắt và bắt gốc 
tự do DPPH là được xác định. Tuy nhiên, khi 
tham khảo với các kết quả nghiên cứu trước đây 
trên thế giới và thực nghiệm của nhóm tác giả, 
thấy rằng phlorotannin có dấu hiệu chống oxy 
hóa mạnh mẽ hơn carbohydrate. Carbohydrate 
có dấu hiệu mạnh mẽ hơn trong kháng u, kháng 
ung thư. 

Đồ thị 7: Mối quan hệ giữa hàm lượng 
phlorotannin và hoạt tính khử sắt của một số loài 

rong nâu Sargassum 

Đồ thị 8: Mối quan hệ giữa hàm lượng 
phlorotannin và khả năng bắt gốc tự do DPPH 

của một số loài rong nâu Sargassum 

Theo nhiều tài liệu tham khảo cho thấy, gốc 
tự do được sinh ra do các tác nhân phổ biến 
như: Stress, chế độ dinh dưỡng, thiếu oxy mô, 
bỏng, nhiễm xạ, hoá chất độc hại, nhiễm trùng, 
bệnh mãn tính, lao động quá sức,…(Sarma et 
al., 2010). Hiện nay gốc tự do được biết là 
nguyên nhân gây hơn 60 bệnh lý như: các bệnh 
do stress, ung thư, tim mạch, thần kinh, đục 
thuỷ tinh thể, thoái hoá võng mạc, viêm, bệnh 
do phóng xạ, não suy,... (Shailaja, 2012) khi 
mắc các bệnh này thì các gốc tự do tăng cao, 
các chất chống oxy hoá giảm rất nhiều trong 
máu. Kết quả sàng lọc khả năng bắt gốc tự do 
của 5 loài rong cho kết quả khả quan, ở điều 
kiện chiết nhất định với lượng mẫu thử thấp 
nhất là 200 ml, khả năng bắt gốc tự do thấp 
nhất cũng đạt 50,5% ± 1,5% ở 200 ml dịch 
chiết và hoạt tính bắt gốc tự do đạt cao nhất     
là 96,1% ± 5,4% ở 1.000 ml dịch chiết.    
Khả năng bắt gốc tự do thấp nhất ở loài            
S. angustifolium cũng được trung bình 64,2% ± 
16,7% và cao nhất ở loài S. binderi đạt được 
trung bình 83,2% ± 3,9%. Như vậy có thể 
nghiên cứu sử dụng những loài rong này để 
giảm thiểu các gốc tự do trong cơ thể con 
người. Bảng 1 thể hiện chi tiết khả năng bắt gốc 
DPPH ở 5 loài rong nâu kể trên. 
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Bảng 1: Phần trăm bắt gốc tự do (DPPH) ở các thể tích dịch chiết khác nhau 

Loài rong 
Phần trăm (%) bắt gốc tự do ở 

200µl 
dịch chiết 

400µl 
dịch chiết 

600µl 
dịch chiết 

800µl 
dịch chiết 

1000µl 
dịch chiết 

S. angustifolium 50,5% ± 1,5% 57,3% ± 2% 61,9% ± 3% 58,3% ± 6,1% 93,2% ± 2,5% 
S. aemulum 57,1% ± 1,2% 68,2% ± 1,9% 62,8% ± 2,7% 70,7% ± 2,8% 71,1% ± 4,4% 
S. assimile 69,3% ± 0,8% 73,9% ± 2,3% 71,8% ± 3,1% 74,9% ± 1,9% 85,5% ± 2,2% 
S. brevifolium  78,2% ± 0,6% 83,3% ± 1,7% 80,7% ± 4,2% 85,3% ± 3,1% 88,4% ± 1,8% 
S. binderi 81,5% ± 1,1% 90,5% ± 1,4% 89,7% ± 5,7% 91,8% ± 4,6% 96,1% ± 5,4% 

Rong nâu là nguồn dược liệu giàu hoạt chất 
sinh học như alginate, fucoidan, laminaran, 
mannitol, polyphenol/ phlorotannin, chlorophyll 
với đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, 
kháng nấm, ngừa ung thư,… Như ở trên đã 
trình bày về hoạt tính chống oxy hóa với sự 
định tính phlorotannin và carbohydrate. Tuy 

nhiên, để phục vụ cho quá trình tinh chế 
phlorotannin chống oxy hóa sau này, một số 
thành phần hóa học như chất béo, carbohydrate, 
phlorotannin/ polyphenol, tinh dầu, terpenoid, 
alkanoid, flavonoid đã thể hiện sự tồn tại trong 
dịch chiết sau khi được định tính và trình bày 
chi tiết ở Bảng 2 sau: 

Bảng 2: Phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật của dịch chiết 5 loài rong nâu 

Nhóm 
hợp chất 

Thuốc thử 
Cách thực hiện 

Phản ứng dương tính 
Kết quả 
định tính 

Kết quả định 
tính chung 

Chất béo Nhỏ dd lên giấy Vết trong mờ ++ Có 
Tinh dầu Bốc hơi tới cặn Có mùi thơm + Có 

Terpenoid Liebermann-Burchard Đỏ nâu-tím, lớp trên có màu xanh lục +++ Có 
Alkaloid T/thử chung alkaloid Kết tủa + Có 

Flavonoid Mg/HCl đđ Dung dịch có màu hồng tới đỏ + Có 

(-) Không có  (±) Nghi ngờ       (+) Có ít     (++) Có   (+++) Có nhiều           (++++) Có rất nhiều 

4 KẾT LUẬN  

S. binderi có hoạt tính chống oxy hóa,     
khử Fe và bắt gốc tự do DPPH và hàm lượng 
phlorotannin, cao nhất trong 5 loài nghiên cứu, 
ứng với 6,21 ± mg acid ascorbic, 19,72 ± mg 
FeSO4/g DW, phần trăm bắt gốc trung bình      
là 89,9% ± 5% và phlorotannin là 6,77 ±        
0,06 mg/g DW. S. angustifolium có hoạt tính 
chống oxy hóa thấp nhất với hàm lượng 
phlorotannin ít nhất trong 5 loài nghiên cứu, 
ứng với 4,107 ± 0,02 mg acid ascorbic, 13,41 ± 
0,04 mg FeSO4, phần trăm bắt gốc trung bình   
là 64,2% ± 16,7% với 4,265 ± 0,03 mg 
phlorotannin/g DW.  

Khả năng bắt gốc tự do DPPH của 5 loài đã 
nghiên cứu này dao động từ 50,5% đến 96,1%. 

Dịch chiết của 5 loài rong nâu đã nghiên cứu 
đều có một số thành phần hóa học giống nhau 
như: chất béo, carbohydrate, phlorotannin/ 
polyphenol, tinh dầu, terpenoid, alkanoid, 
flavonoid. 
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