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*Người chịu trách nhiệm về bài viết: Huỳnh Ngọc Trung Dung (email: hntrungdung@gmail.com) 

Thông tin chung: 
Ngày nhận bài: 22/06/2020 

Ngày nhận bài sửa: 07/09/2020 

Ngày duyệt đăng: 28/12/2020 

 

Title:  

Antioxidant activity, α-

glucosidase inhibiting activity 

and the cytotoxicity of the 

extracts from Tagetes erecta 

(L.) petals 

Từ khóa:  

Flavonoid, gây độc tế bào, 

kháng oxy hóa, polyphenol, ức 

chế α-glucosidase, vạn thọ 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the total polyphenol and flavonoid contents of 

Tagetes erecta L. (yellow and orange blossoms) petals extracts by using Folin-

Ciocalteu assay and aluminium chloride colorimetric method respectively. 

Antioxidant activity, α-glucosidase inhibiting activity and the cytotoxicity were also 

evaluated in this study. The results revealed that the total polyphenol contents (150.18 

± 1.24 mg GAE/g DW), antioxidant activity (assessed by using DPPH method) and α-

glucosidase inhibiting activity of T. erecta (yellow blossoms) petals in 70% ethanol 

were higher than those in the other three extracts including T. erecta (yellow 

blossoms) petals in 96% ethanol, T. erecta (orange blossoms) petals in 70% ethanol 

and 96% ethanol. There was a possitive correlation between α-glucosidase inhibiting 

capacity and flavonoid and polyphenol contents. These extracts of T. erecta in 500 

µg/mL concentration exhibited cytotoxic activity against two human cancer cell 

lines, MCF-7 breast cancer cell lines and HeLa cervical cancer cell lines estimated 

by using sulforhodamin B assay. The greater amount of total polyphenol compounds 

leads to more powerful α-glucosidase inhibiting activity of T. erecta petals extracts. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát hàm lượng polyphenol toàn phần (bằng 

phương pháp Folin-Ciocalteu) và hàm lượng flavonoid (bằng phương pháp so màu 

AlCl3) của các cao chiết từ cánh hoa vạn thọ thuộc 2 giống vạn thọ hoa vàng và vạn 

thọ hoa cam (Tagetes erecta L.). Hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế α-glucosidase và 

gây độc tế bào cũng được khảo sát trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy, hàm lượng 

polyphenol toàn phần trong mẫu cao chiết bằng ethanol 70% của cánh hoa vạn thọ 

hoa vàng là 150,18 ± 1,24 (mg GAE/ g dược liệu khô) cũng như hoạt tính kháng oxy 

hóa (khảo sát bằng phương pháp khử gốc tự do DPPH) và hoạt tính ức chế α-

glucosidase của mẫu cao chiết này cao hơn các mẫu cao chiết còn lại gồm cánh hoa 

vạn thọ hoa vàng dung môi ethanol 96%, cánh hoa vạn thọ hoa cam dung môi ethanol 

70% và ethanol 96%. Kết quả thống kê cũng chỉ ra được có sự tương quan giữa hàm 

lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính ức chế α-glucosidase trong các mẫu cao 

chiết. Ở nồng độ 500 µg/mL, các mẫu cao chiết đều thể hiện hoạt tính gây độc tế bào 

trên 2 dòng tế bào ung thư vú MCF-7 và ung thư cổ tử cung HeLa (thực hiện bằng 

phương pháp Sulforhodamin B). Hàm lượng polyphenol và flavonoid trong mẫu cao 

chiết từ cánh hoa vạn thọ càng cao, hoạt tính ức chế α-glucosidase của mẫu cũng sẽ 

cao tương tự. 

Trích dẫn: Huỳnh Ngọc Trung Dung và Nguyễn Trọng Tường, 2020. Khảo sát khả năng kháng oxy hóa, ức chế α-

glucosidase và gây độc tế bào ung thư vú (MCF-7), ung thư cổ tử cung (HeLa) của cao chiết từ cánh hoa 

vạn thọ (Tagetes erecta L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6B): 128-138. 
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1 GIỚI THIỆU 

Vạn thọ (Tagetes erecta L.) là loại cây phổ biến 

ở Việt Nam, thường biểu hiện ở hai hình thái vạn 

thọ hoa vàng và hoa cam tùy vào hàm lượng hai loại 

carotenoid khác biệt (lutein màu vàng và β-

carotenoid màu cam) trong hoa nhiều hay ít (Young 

et al., 1997). Dân gian sử dụng hoa vạn thọ chữa trị 

thấp khớp, cảm lạnh, viêm phế quản, điều trị các 

bệnh về mắt và lỡ loét (Đỗ Huy Bích và ctv., 2006). 

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu khảo sát hàm 

lượng polyphenol và flavonoid trong hoa vạn thọ, 

đồng thời thực hiện các khảo sát liên quan đến hoạt 

tính sinh học của hoa vạn thọ đối với con người như 

kháng oxy hóa, kháng khuẩn, gây độc tế bào ung 

thư, ức chế α-glucosidase,… (Li et al., 2007; Chivde 

et al., 2011; Rhama and Madhavan, 2011; Gong et 

al., 2012; Siriamornpun et al., 2012; Kaisoon et al., 

2012; Gupta et al., 2012). Nghiên cứu này thực hiện 

khảo sát hàm lượng polyphenol toàn phần và 

flavonoid toàn phần của các cao chiết từ cánh hoa 

thuộc 2 giống vạn thọ hoa vàng và hoa cam, đồng 

thời đánh giá một số hoạt tính sinh học của chúng 

như kháng oxy hóa, ức chế α-glucosidase và gây độc 

tế bào trên 2 dòng tế bào ung thư vú (MCF-7) và ung 

thư cổ tử cung (HeLa). 

2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1 Phương tiện 

Vật liệu: Cánh hoa vạn thọ (T. erecta L.) thuộc 

2 giống vạn thọ hoa vàng và hoa cam (giống lai F1, 

xuất xứ Thái Lan) được trồng và thu hái từ tháng 8 

đến tháng 12 năm 2019 tại huyện Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp, căn cứ vào các đặc điểm hình thái xác 

định là đúng loài theo mô tả của Phạm Hoàng Hộ 

(2003). Hoa sau khi thu hoạch được rửa sạch, tách 

riêng cánh hoa đem sấy khô ở 40oC trong 72 giờ, 

xay thành bột, thu được 2 mẫu bột cánh hoa, bảo 

quản ở nhiệt độ phòng tại bộ môn Sinh Hóa, Trường 

Đại học Tây Đô. 

Hóa chất: Ethanol 70%, ethanol 96%, methanol, 

1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (Sigma, USA), 

ascorbic acid (Vitamin C) (Sigma, USA), quercetin 

(Sigma, USA), gallic acid (Sigma, USA), Folin-

Ciocalteu (Sigma, USA), môi trường Eagle’s 

Minimal Essential Medium (E’MEM) (Sigma, 

USA), L-glutamine (Sigma, USA), 4-(2-

hydroxyetyl)-1-piperazineethanesulfonic acid 

(HEPES) (Sigma, USA), amphotericin B (Sigma, 

USA), penicillin G (Sigma, USA), streptomycin, 

huyết thanh bào thai bò - fetal bovine serum (FBS) 

(USA), trichloroacetic acid 50% (Sigma), 

sulforhodamin B 0,2% (Sigma), chất đối chứng 

camptothecin (Calbiochem), chất đối chứng 

acarbose (Sigma, USA), α-glucosidase (Sigma, 

USA), chất nền p-nitrophenyl-α-D-glucopyranoside 

(Sigma, USA), tế bào HeLa (ATCC, USA), tế bào 

MCF-7 (ATCC, USA), AlCl3 (Merck), NaOH 

(Merck), NaNO2 (Trung Quốc), Na2CO3 (Trung 

Quốc). 

2.2 Phương pháp   

2.2.1 Điều chế cao chiết từ cánh hoa vạn thọ 

Chiết xuất cao chiết: Sử dụng 100 g mỗi mẫu bột 

cánh hoa chiết xuất bằng phương pháp ngâm lạnh ở 

nhiệt độ phòng trong 2 loại dung môi ethanol 70% 

và ethanol 96% trong 72 giờ, mỗi lần ngâm chiết sử 

dụng một lượng dung môi vừa đủ (100 mL dung 

môi/100 g mẫu), lượng dung môi sử dụng khoảng 3 

L/mẫu. Các dịch chiết được cô quay dưới áp suất 

giảm ở 40oC đến khi các cao chiết đạt điều kiện của 

cao đặc (thử độ ẩm các cao chiết đạt dưới 20%) theo 

quy định của Dược Điển Việt Nam V, PL1 (trang 

PL-9). Thu được 4 mẫu cao chiết cánh hoa vạn thọ 

hoa vàng - dung môi ethanol 70%, cánh hoa vạn thọ 

hoa cam - dung môi ethanol 70%, cánh hoa vạn thọ 

hoa vàng - dung môi ethanol 96%, cánh hoa vạn thọ 

hoa cam - dung môi ethanol 96% được ký hiệu lần 

lượt là HV70, HC70, HV96, HC96 (Nguyễn Kim 

Phi Phụng, 2007).  

Các mẫu cao chiết sau đó được bảo quản trong 

tủ mát ở nhiệt độ 5oC và khảo sát hàm lượng 

polyphenol toàn phần, hàm lượng flavonoid toàn 

phần, thử nghiệm các hoạt tính sinh học như kháng 

oxy hóa, ức chế α-glucosidase, gây độc tế bào ung 

thư vú (MCF-7) và ung thư cổ tử cung (HeLa). 

2.2.2 Phương pháp định lượng polyphenol  

Hàm lượng polyphenol được xác định bằng 

phương pháp Folin-Ciocalteu (Waterman and Mole, 

1994). Trong thành phần thuốc thử Folin-Ciocalteu 

có phức hợp phosphor-wolfarm-phosphomolybdat. 

Phức hợp này sẽ bị khử các hợp chất polyphenol tạo 

thành sản phẩm phản ứng có màu xanh dương, hấp 

thu cực đại ở bước sóng 758 nm. Hàm lượng 

polyphenol có trong mẫu tỉ lệ thuận với cường độ 

mẫu và được tính theo hàm lượng gallic acid.  

Dùng methanol pha loãng bốn mẫu cao chiết 

(HV70, HC70, HV96, HC96) thành những dung 

dịch có nồng độ 1.000 µg/mL và pha chất chuẩn 

gallic acid thành những nồng độ 0, 10, 20, 30, 40, 

50, 60 µg/mL; thuốc thử Folin-Ciocalteu 10% được 

pha loãng bằng nước cất. 
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Lần lượt cho 1 mL mẫu cần định lượng hoặc 

dung dịch gallic acid chuẩn vào bình định mức 10 

mL đã có sẵn 6 mL nước cất, lắc đều sau đó thêm 

tiếp 0,5 mL thuốc thử Folin-Ciocalteu, lắc đều và để 

yên. Sau 5 phút thêm tiếp 1,5 mL Na2CO3 20%. Lắc 

đều, thêm nước cất để đạt thể tích 10 mL. Để yên 

trong tối 2 giờ sau đó đo độ hấp thu ở bước sóng 758 

nm. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, giá trị độ hấp thu 

quang phổ (A) được ghi nhận để tiến hành vẽ đường 

thẳng hiệu chuẩn xác định hàm lượng polyphenol 

toàn phần trong các mẫu cao chiết.  

Hàm lượng polyphenol toàn phần chứa trong 

mẫu cao chiết được đo lường bằng hàm lượng gallic 

acid đương lượng (GAE) và được tính bằng công 

thức: 

P = 
a x V

m
 x (1-N) x H 

Trong đó:    P: Hàm lượng polyphenol toàn phần 

(mg GAE/g dược liệu khô) 

a: Giá trị x từ đường chuẩn gallic acid (µg/mL) 

V: Thể tích dịch chiết (mL) 

m: Khối lượng cao chiết có trong thể tích (g) 

N: Độ ẩm cao chiết 

H: Hiệu suất chiết cao 

2.2.3 Phương pháp định lượng flavonoid  

Hàm lượng flavonoid toàn phần được xác định 

bằng phương pháp so màu AlCl3 (Zhishen et al., 

1999; Marinova et al., 2005). Dùng methanol pha 

loãng 4 mẫu cao chiết để đạt nồng độ 1.000 µg/mL 

và dung dịch flavonoid chuẩn quercetin đạt các nồng 

độ 0, 10, 20, 40, 60, 80 µg/mL. Các dung dịch hóa 

chất NaNO2 5%, AlCl3 10%, NaOH 1 M được pha 

loãng bằng nước cất.  

Cho vào bình định mức 10 mL (đã có chứa 4 mL 

nước cất) 1 mL thể tích mẫu cần định lượng hoặc 

chất chuẩn quercetin. Thêm tiếp vào bình định mức 

trên 0,3 mL NaNO2 5%. Sau 5 phút, cho thêm vào 

0,3 mL AlCl3 10%. Sau 6 phút, cho tiếp vào 2 mL 

NaOH 1M, lắc đều, định mức lên thể tích 10 mL. 

Sau đó tiến hành đo độ hấp thu ở bước sóng 510 nm. 

Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, giá trị độ hấp thu 

quang phổ (A) được ghi nhận và tiến hành vẽ đường 

thẳng hiệu chuẩn để sử dụng xác định hàm lượng 

flavonoid toàn phần trong các mẫu cao chiết.  

Hàm lượng flavonoid toàn phần chứa trong mẫu 

cao chiết được đo lường bằng hàm lượng quercetin 

đương lượng (QE) và được tính bằng công thức: 

F = 
c x V

m
 x (1-N) x H 

Trong đó:  

F: Hàm lượng flavonoid toàn phần (mg QE/g 

dược liệu khô) 

c: Giá trị x từ đường chuẩn quercetin (mg/mL) 

V: Thể tích dịch chiết (mL) 

m: Khối lượng cao chiết có trong thể tích (g) 

N: Độ ẩm của cao chiết 

H: Hiệu suất chiết cao 

2.2.4 Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa 

Hoạt tính kháng oxy hóa được khảo sát bằng 

phương pháp khử gốc tự do DPPH (Blois, 1958; 

Chanda and Dave, 2009). Dung dịch DPPH nồng độ 

0,6 mM, các mẫu cao chiết nồng độ 25; 50; 100; 200 

µg/mL, đối chứng dương ascorbic acid nồng độ 10; 

20; 30; 40 µg/mL được pha loãng bằng methanol.  

Lần lượt cho 0,5 mL dung dịch thử vào ống 

nghiệm đã có sẵn 3 mL MeOH, tiếp theo đó là 0,5 

mL dung dịch DPPH 0,6 mM. Đối với mẫu đối 

chứng thì thay dung dịch thử bằng MeOH, ống 

nghiệm của mẫu trắng chỉ chứa MeOH. Các ống 

nghiệm sau khi pha được ủ trong tối ở nhiệt độ 

phòng 30 phút, sau đó đo độ hấp thu quang phổ ở 

bước sóng 517 nm. 

Hoạt tính kháng oxy hóa (%) = 
(Ac - At)

Ac
 x 100 

Trong đó: 

Ac: Giá trị hấp thu quang phổ của mẫu đối chứng 

At: Giá trị hấp thu quang phổ của mẫu thử 

Từ kết quả tính được và nồng độ mẫu, xây dựng 

phương trình đường tuyến tính giữa nồng độ mẫu 

thử và hoạt tính kháng oxy hóa có dạng y = ax + b, 

thay giá trị y = 50, tính được giá trị IC50 (nồng độ có 

khả năng khử 50% DPPH của mẫu). Giá trị IC50 

càng nhỏ tương ứng với hoạt tính kháng oxy hóa 

càng mạnh và ngược lại. Các số liệu kết quả thử 

nghiệm được biểu thị trung bình của 3 lần đo khác 

nhau. 

2.2.5 Khảo sát hoạt tính ức chế α-glucosidase 

Hoạt tính ức chế α-glucosidase in vitro được 

khảo sát bằng phương pháp mô tả bởi Kwon et al. 

(2008); Andrade-Cetto et al. (2008) và Dong et al. 

(2012) với một số hiệu chỉnh.  
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Chuẩn bị mẫu nghiên cứu: Cân khối lượng cao 

chiết và dựa vào độ ẩm để quy ra khối lượng cao 

khô. Các mẫu cao chiết được hòa tan bằng nước cất. 

Các cao chiết HV70, HC70 được khảo sát ở các 

nồng độ phản ứng 37,5; 281,25; 375; 750 µg/mL và 

các cao chiết HV96, HC96 được khảo sát ở các nồng 

độ phản ứng 18,75; 187,5; 281,25; 375 µg/mL để 

tìm giá trị phần trăm ức chế α-glucosidase (I%). 

Acarbose được sử dụng làm đối chứng dương và 

khảo sát ở các nồng độ 36,5; 93,75; 187,5; 375 

µg/mL. 

Tiến hành khảo sát trên đĩa 96 giếng: Chuẩn bị 

các dung môi hóa chất cần thiết và tiến hành khảo 

sát trên đĩa 96 giếng, mỗi nồng độ 3 lần lặp lại với 

đối chứng dương. Hỗn hợp gồm 60 μL dung dịch 

chứa mẫu và 50 μL dung dịch đệm phosphate 0,1 M 

(pH 6,8) có chứa dung dịch α-glucosidase (0,2 

IU/mL) được ủ trong các giếng của đĩa 96 ở nhiệt độ 

37oC trong 10 phút. Sau đó, thêm 50 μL dung dịch 

p-NPG được pha trong dung dịch đệm phosphate 0,1 

M (pH 6,8) vào từng giếng và tiếp tục ủ trong 20 

phút. Sau đó đo chỉ số quang phổ kế và được ghi lại 

ở bước sóng 405 nm bằng máy đọc vi đĩa model 

Elx808 (Biotek, USA) và so sánh với một mẫu 

chứng chứa 60 μL dung dịch đệm thay cho mẫu thử.  

Khả năng ức chế α-glucosidase được đánh giá 

trên phần trăm lượng α-glucosidase bị ức chế I%. 

Phần trăm ức chế được xác định theo công thức: 

I% = 
Ao - As

Ao
 x 100 

Trong đó: Ao: Độ hấp thu của mẫu đối chứng 

As: Độ hấp thu của mẫu khảo sát 

I%: Phần trăm ức chế 

Từ I% và nồng độ mẫu tiến hành vẽ đường cong 

phi tuyến. Dựa vào đường cong phi tuyến, tính được 

IC50 (nồng độ mẫu mà tại đó ức chế 50% hoạt tính 

của α-glucosidase) bằng cách thay y = 50 vào 

phương trình đường cong phi tuyến logarith có dạng 

y = aln(x) + b. Mẫu có hoạt tính ức chế càng mạnh 

khi giá trị IC50 càng nhỏ. Thông qua IC50 có thể đánh 

giá và so sánh hoạt tính ức chế α-glucosidase giữa 

các mẫu cao chiết với nhau và so với đối chứng 

dương. 

2.2.6 Khảo sát hoạt tính gây độc tế bào trên 2 

dòng tế bào ung thư vú và ung thư cổ tử cung 

Khảo sát hoạt tính gây độc tế bào bằng phương 

pháp Sulforhodamin B (Skehan et al., 1990) với 
một số hiệu chỉnh. Các dòng tế bào ung thư vú 

(MCF-7) và ung thư cổ tử cung (HeLa) được nuôi 

cấy trong môi trường E’MEM có bổ sung L-

glutamine (2 mL), HEPES (20 mM), amphotericin 

B (0,025 µg/mL), penicillin G (100 UI/mL), 

streptomycin (100 µg/mL), 10% huyết thanh bào 

thai bò và ủ ở 37oC, 5% CO2. Tế bào đơn được cấy 

trên những đĩa nuôi cấy 96 giếng với mật độ là 104 

tế bào/giếng. Sau 24 giờ nuôi cấy, quần thể tế bào 

được ủ với chất khảo sát ở các nồng độ khác nhau 

trong 48 giờ. Sau đó, protein tổng từ tế bào thử 

nghiệm được cố định bằng dung dịch trichloroacetic 

acid 50% lạnh và nhuộm với dung dịch 

Sulforhodamin B 0,2%. Kết quả được đọc bằng máy 

ELISA reader ở hai bước sóng 492 nm và 620 nm. 

Các thí nghiệm được lặp lại ba lần và kết quả được 

trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± độ lệch 

chuẩn. Đối chứng dương cho các mẫu cao chiết 

được sử dụng là chất chuẩn camptothecin. 

Sau khi có giá trị mật độ quang ở bước sóng 492 

nm và 620 nm (ký hiệu là OD492 và OD620): 

Tính OD492 (hoặc OD620) = ODtb – ODblank (1) 

Tính giá trị ODtn = OD492 – OD620 (2) 

Tính tỉ lệ (%) gây độc tế bào theo công thức: 

%I = (1 – 
ODtn

ODc
 ) x 100 

Với: ODtb: Giá trị OD của giếng có chứa tế bào 

ODblank: Giá trị OD của giếng blank (không có tế 

bào) 

ODtn: Giá trị OD của mẫu thử tính từ công thức 

(1) và (2) 

ODc: Giá trị OD của mẫu chứng tính từ công 

thức (1) và (2) 

2.2.7 Khảo sát sự tương quan giữa các kết 

quả 

Các số liệu được phân tích, xử lí thống kê và 

khảo sát tương quan bằng phần mềm SPSS 16.0. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Kết quả định lượng polyphenol toàn 

phần và flavonoid toàn phần trong các cao chiết 

Polyphenol là nhóm hợp chất chuyển hóa thứ 

cấp với hơn 8.000 loại tồn tại khắp trong các loài 

thực vật và dược liệu, có tác dụng tốt đối với cơ thể 

con người (Manach et al., 2004; Cheynier et al., 

2013; Santini et al., 2013; Kabera et al., 2014). 

Flavonoid là một trong các nhóm hợp chất thuộc 

polyphenol, được biết đến với các tác dụng phòng 

ngừa các loại ung thư, các bệnh liên quan đến tim 

mạch và biến chứng tim mạch, bệnh đái tháo đường, 
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tăng huyết áp và bệnh béo phì (Durazzo et al., 2019). 

Do đó, việc xác định hàm lượng polyphenol và 

flavonoid toàn phần cũng giúp định hướng nghiên 

cứu các hoạt tính sinh học của thực vật. Đo độ hấp 

thu của chất chuẩn gallic acid ở các nồng độ 0, 10, 

20, 30, 40, 50 µg/mL, chất chuẩn quercetin ở các 

nồng độ 0, 10, 20, 40, 60, 80 µg/mL. Từ độ hấp thu 

và nồng độ chất chuẩn ban đầu, tiến hành vẽ các 

đường tuyến tính về sự tương quan giữa hàm lượng 

các chất chuẩn và độ hấp thu trong dung dịch của 

chúng. Kết quả thể hiện ở Hình 1 và Hình 2. 

 

Hình 1: Đồ thị đường tuyến tính tương quan giữa độ hấp thu và nồng độ của gallic acid 

 

Hình 2: Đồ thị đường tuyến tính tương quan giữa hàm lượng và độ hấp thu của quercetin 

Từ các phương trình tuyến tính của gallic acid (y 

= 0,006443x – 0,001794) và quercetin (y = 

0,000748x + 0,002083) đã có, thay giá trị độ hấp thu 

trung bình của các mẫu thử vào giá trị y của các 

phương trình chất chuẩn gallic acid và quercetin, từ 

đó suy ra giá trị x chính là hàm lượng polyphenol và 

flavonoid toàn phần trong các cao chiết, kết quả thể 

hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1: Hàm lượng polyphenol và flavonoid toàn phần trong các cao chiết cánh hoa vạn thọ 

Mẫu cao chiết 
Hàm lượng polyphenol toàn phần  

(mg GAE/g dược liệu khô) 

Hàm lượng flavonoid toàn phần 

(mg QE/g dược liệu khô) 

HV70 150,18 ± 1,24a 66,01 ± 0,23b 

HC70 139,02 ± 1,77c 77,77 ± 0,47a 

HV96 107,43 ± 2,23d 40,38 ± 1,05d 

HC96 144,83 ± 0,76b 57,17 ± 2,99c 

F ** * 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số trung bình theo sau bởi một hoặc những chữ cái giống nhau thì khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% (**) và 5% (*) thông qua phép so sánh Tukey. Trong đó: HV70: Cánh hoa vạn thọ 

hoa vàng - dung môi ethanol 70%; HC70: Cánh hoa vạn thọ hoa cam - dung môi ethanol 70%; HV96: Cánh hoa vạn 

thọ hoa vàng - dung môi ethanol 96%; HC96: Cánh hoa vạn thọ hoa cam - dung môi ethanol 96%. 
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Hàm lượng polyphenol toàn phần của các mẫu 

cao chiết dao động từ 107,43 đến 150,18 mg GAE/g 

dược liệu khô. Mẫu cao chiết HV70 có hàm lượng 

polyphenol toàn phần lớn nhất (150,18 ± 1,24 mg 

GAE/g dược liệu khô) gấp hơn 1,5 lần mẫu HV96. 

Hàm lượng flavonoid toàn phần của bốn mẫu cao 

chiết dao động trong khoảng từ 40,38 đến 77,77 mg 

QE/g dược liệu khô, cao nhất là mẫu cao chiết HC70 

(77,77 ± 0,47 mg QE/g dược liệu khô) cao hơn 

khoảng 1,5 lần mẫu HC96 và hơn khoảng gần 2 lần 

mẫu HV96.  

Hàm lượng flavonoid trong mẫu cao chiết bằng 

dung môi ethanol 70% cao hơn so với khi chiết bằng 

dung môi ethanol 96% có thể là do các hợp chất 

flavonoid trong cánh hoa vạn thọ có độ phân cực 

tương đương với độ phân cực của ethanol 70%. Điều 

này tương tự với nghiên cứu của Gong et al., 2012, 

hàm lượng flavonoid của cao chiết ethanol 70% từ 

hoa vạn thọ là 97,00 ± 2,21 (mg QE/g dược liệu khô) 

cao hơn so với cao chiết từ dung môi ethanol 96% 

là 78,78 ± 0,38 (mg QE/g dược liệu khô). Nghiên 

cứu của Mazandarani et al., 2012 trên cây Onosma 

dichroanthum Boiss cho kết quả hàm lượng 

flavonoid khi chiết bằng dung môi ethanol 80% cao 

hơn so với khi chiết bằng ethanol nguyên chất. 

Trong một nghiên cứu của Sultana et al., 2009, khảo 

sát ảnh hưởng của 4 loại dung môi chiết (methanol 

nguyên chất, ethanol nguyên chất, methanol 80%, 

ethanol 80%) cùng với 2 phương pháp chiết khác 

nhau (lắc và đun hồi lưu) đến hàm lượng flavonoid 

toàn phần của các loại dược liệu khác nhau. Kết quả 

cho thấy, hai loại dung môi ethanol 80% và 

methanol 80% chiết được nhiều flavonoid hơn so 

với các loại dung môi còn lại.  

3.2 Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy 

hóa  

Sau khi đo độ hấp thu quang phổ và tính toán kết 

quả, tiến hành dựng đường tuyến tính tương quan 

giữa nồng độ phản ứng của các mẫu cao chiết và 

ascorbic acid với hoạt tính kháng oxy hóa. Kết quả 

phương trình đường tuyến tính và hoạt tính kháng 

oxy hóa dựa trên giá trị IC50 của các mẫu cao chiết 

thể hiện ở Bảng 2.

Bảng 2: Hoạt tính kháng oxy hóa của các cao chiết cánh hoa vạn thọ 

Mẫu cao chiết Phương trình đường tuyến tính IC50 (µg/mL) 

HV70 y = 0,566x + 4,3888; R2 = 0,9919 82,03 ± 1,37b 

HC70 y = 0,5703x – 1,21; R2 = 0,9662 89,79 ± 3,36b 

HV96 y = 0,3449x + 19,014; R2 = 0,9644 89,84 ± 0,76b 

HC96 y = 0,3939x + 7,2567; R2 = 0,983  108,51 ± 1,76a 

Ascorbic acid y = 2,1557x – 2,2756; R2 = 0,9957 24,23 ± 0,72c 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số trung bình theo sau bởi một hoặc những chữ cái giống nhau thì khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% theo phép so sánh Tukey. Trong đó: HV70: Cánh hoa vạn thọ hoa vàng - dung môi 

ethanol 70%; HC70: Cánh hoa vạn thọ hoa cam - dung môi ethanol 70%; HV96: Cánh hoa vạn thọ hoa vàng - dung 

môi ethanol 96%; HC96: Cánh hoa vạn thọ hoa cam - dung môi ethanol 96%. 

Các mẫu cao chiết từ cánh hoa vạn thọ đều thể 

hiện hoạt tính kháng oxy hóa, giá trị IC50 của 4 mẫu 

cao chiết dao động từ 82,03 đến 108,51 μg/mL, yếu 

hơn đối chứng dương là ascorbic acid từ 3,4 đến 

4,48 lần, ở mức ý nghĩa 1% thì các mẫu cao chiết 

HV70, HC70, HV96 thể hiện hoạt tính kháng oxy 

hóa khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Cao chiết từ dung môi ethanol 70% của cánh hoa 

vạn thọ hoa cam cho hoạt tính kháng oxy hóa (IC50 

= 89,79 ± 3,36 µg/mL) mạnh hơn so với chiết bằng 

dung môi ethanol 96% (108,51 ± 1,76 µg/mL), tuy 

nhiên đối với mẫu cao chiết cánh hoa vạn thọ hoa 

vàng thì sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, 

mặc dù hàm lượng polyphenol và flavonoid trong 

các mẫu cao chiết bằng dung môi ethanol 70% cao 

hơn so với dung môi ethanol 96%. Có thể kết luận, 

hàm lượng các hợp chất polyphenol và flavonoid 

trong các mẫu cao chiết từ cánh hoa vạn thọ không 

quyết định hoạt tính kháng oxy hóa trong nghiên cứu 

này.  

Tuy nhiên, nghiên cứu của Gong et al. (2012), 

khi khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa bằng 2 phương 

pháp: DPPH và FRAP (Ferric ion Reducing 

Antioxidant Power, khử ion sắt III, đối chứng dương 

là trolox) trên các mẫu cao chiết bằng các dung môi 

với độ phân cực khác nhau (nước cất, ethanol 30%, 

ethanol 50%, ethanol 70%, ethanol nguyên chất) từ 

cánh hoa vạn thọ, kết quả cho thấy các mẫu cao chiết 

bằng ethanol 70% có hàm lượng flavonoid nhiều 

nhất đồng thời hoạt tính kháng oxy hóa mạnh nhất. 

Nghiên cứu của Addai et al. (2013), trên 2 giống đu 

đủ (Hongkong và Eksotika) về ảnh hưởng của dung 

môi chiết và phương pháp chiết lên hoạt tính kháng 

oxy hóa cũng cho kết quả tương tự. Theo đó các mẫu 

cao chiết bằng dung môi ethanol 70% thể hiện hoạt 

tính kháng oxy hóa vượt trội hơn mẫu chiết bằng 
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dung môi ethanol nguyên chất ở cả 3 phương pháp 

thử khác nhau.  

3.3 Kết quả khảo sát hoạt tính ức chế α-

glucosidase 

Alpha-glucosidase được ruột non tiết ra trong 

quá trình thủy phân tinh bột, đây chính là chìa khóa 

xúc tác cuối cùng trong quá trình tiêu hóa 

carbohydrate. Các chất ức chế enzyme này có tác 

dụng cạnh tranh, làm chậm quá trình giải phóng α-

D-glucose từ các disaccharide và oligosaccharide. 

Từ đó có tác dụng làm chậm sự hấp thu glucose, ức 

chế tăng đường huyết sau ăn, không gây đề kháng 

insulin, bảo tồn tế bào β, giảm nồng độ HbA1c, 

triglycerid và giảm biến chứng bệnh (Lebovitz, 

1997). 

Kết quả phương trình đường cong phi tuyến và 

khả năng ức chế 50% hoạt tính α-glucosidase (IC50) 

của các mẫu cao chiết và đối chứng dương acarbose 

được thể hiện qua Bảng 3, giá trị IC50 càng nhỏ, hoạt 

tính ức chế α-glucosidase càng mạnh. 

Bảng 3: Kết quả hoạt tính ức chế α-glucosidase của các cao chiết cánh hoa vạn thọ 

Mẫu Phương trình đường cong phi tuyến IC50 (µg/mL)* 

HV70  y = 24,949ln(x) – 48,323; R2 = 0,9838 51,47 ± 0,90c 

HC70  y = 23,648ln(x) – 43,604; R2 = 0,9909 52,36 ± 2,50c 

HV96  y = 16,344ln(x) – 38,418; R2 = 0,9943 223,59 ± 5,73a 

HC96 y = 19,365ln(x) – 43,051; R2 = 0,9815 122,13 ± 3,83b 

Acarbose y = 14,773ln(x) – 20,911; R2 = 0,9922 121,52 ± 3,15b 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số trung bình theo sau bởi một hoặc những chữ cái giống nhau thì khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% theo phép so sánh Tukey. Trong đó: HV70: Cánh hoa vạn thọ hoa vàng - dung môi 

ethanol 70%; HC70: Cánh hoa vạn thọ hoa cam - dung môi ethanol 70%; HV96: Cánh hoa vạn thọ hoa vàng - dung 

môi ethanol 96%; HC96: Cánh hoa vạn thọ hoa cam - dung môi ethanol 96%. 

Kết quả giá trị IC50 của hai mẫu cao chiết HV70 

(51,47 ± 0,90 µg/mL) và HC70 (52,36 ± 2,50 

µg/mL) là cao nhất đồng nghĩa hoạt tính ức chế α-

glucosidase mạnh nhất, mạnh hơn đối chứng dương 

là acarbose khoảng 2,4 lần. Như vậy, mẫu cao chiết 

của nghiên cứu cũng thể hiện được hoạt tính ức chế 

α-glucosidase tương tự với kết quả nghiên cứu của 

Kaisoon et al., 2012, hoạt tính ức chế α-glucosidase 

của hoa vạn thọ được chiết bằng dung môi ethanol 

80% có IC50 = 0,06 ± 0,01 mg/mL. 

Trong Bảng 3, giá trị IC50 của mẫu HV96 là lớn 

nhất (223,59 ± 5,73 µg/mL) đồng nghĩa với hoạt tính 

ức chế α-glucosidase yếu nhất, yếu hơn gấp 4,37 

lần mẫu HV70, và gấp 1,84 lần acarbose. Hai mẫu 

cao chiết bằng dung môi ethanol 70% thể hiện hoạt 

tính ức chế α-glucosidase mạnh hơn các mẫu cao 

chiết bằng dung môi ethanol 96%.  

Polyphenol và flavonoid là nhóm hợp chất trong 

thực vật được chứng minh là có nhiều hoạt tính sinh 

học trong đó có ức chế α-glucosidase (Kumar et al., 

2011). Các hợp chất flavonoid trong thực vật đã 

được chứng minh có ảnh hưởng tốt đến khả năng ức 

chế α-glucosidase, cụ thể là số lượng nhóm hydroxyl 

trên vòng B của các flavonoid càng nhiều, hoạt tính 

ức chế α-glucosidase sẽ càng mạnh (Tadera et al., 

2006). Trong nghiên cứu của Wang et al. (2016), 

hợp chất quercetagetin, một loại flavonoid được 

chiết xuất từ cánh hoa vạn thọ bằng dung môi 

ethanol 70% thể hiện hoạt tính ức chế α-glucosidase 

(IC50 = 180,11 ± 3,68 µg/mL) cao hơn đối chứng 

dương acarbose (IC50 = 810,85 ± 5,96 µg/mL) 

khoảng 4 lần.  

Hoạt tính ức chế α-glucosidase của mẫu cao 

chiết HV96 yếu hơn có thể là do hàm lượng 

polyphenol và flavonoid toàn phần trong mẫu này 

thấp hơn khi so sánh với các mẫu còn lại. Đồng thời, 

các mẫu cao chiết HV70 và HC70 chứa hàm lượng 

flavonoid cao hơn các mẫu HV96 và HC96 nên hoạt 

tính ức chế α-glucosidase cũng cao hơn. Từ đó có 

thể kết luận rằng, hàm lượng polyphenol và 

flavonoid quyết định hoạt tính ức chế α-glucosidase 

của các mẫu cao chiết từ cánh hoa vạn thọ trong 

nghiên cứu. 

Khi so sánh kết quả từ Bảng 2 và Bảng 3 có thể 

thấy, mẫu cao chiết HV96 có hoạt tính kháng oxy 

hóa tương đương với 2 mẫu cao chiết HV70, HC70 

và mạnh hơn so với mẫu HC96. Tuy nhiên, hoạt tính 

ức chế α-glucosidase lại yếu hơn 3 mẫu còn lại. Từ 

đó có thể kết luận hoạt tính kháng oxy hóa không 

quyết định hoạt tính ức chế α-glucosidase của các 

mẫu cao chiết từ cánh hoa vạn thọ trong nghiên cứu 

này.  

3.4 Kết quả khảo sát hoạt tính gây độc tế 

bào  

Các mẫu cao chiết được thử nghiệm ở nồng độ 

500 µg/mL, với đối chứng dương là chất chuẩn 

camptothecin (nồng độ 0,01 và 1 µg/mL), được pha 

loãng với dung môi trợ tan là DMSO 0,5%. Kết quả 

thể hiện qua Bảng 4. 
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Bảng 4: Kết quả khảo sát hoạt tính gây độc tế bào trên 2 dòng tế bào MCF-7 và HeLa của các cao chiết 

cánh hoa vạn thọ 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các số trung bình theo sau bởi một hoặc những chữ cái giống nhau thì khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5% (*), ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê thông qua phép thử Tukey. Trong đó: 

HV70: Cánh hoa vạn thọ hoa vàng - dung môi ethanol 70%; HC70: Cánh hoa vạn thọ hoa cam - dung môi ethanol 

70%; HV96: Cánh hoa vạn thọ hoa vàng - dung môi ethanol 96%; HC96: Cánh hoa vạn thọ hoa cam - dung môi 

ethanol 96%. 

Các mẫu cao chiết HV70, HC70, HV96, HC96 ở 

nồng độ 500 µg/mL đều thể hiện được hoạt tính gây 

độc tế bào trên 2 dòng tế bào ung thư vú (MCF-7) 

và ung thư cổ tử cung (HeLa). Đối với dòng tế bào 

ung thư vú (MCF-7), các mẫu cao chiết ở nồng độ 

500 µg/mL đều cho kết quả ức chế tương đương 

80%. Kết quả nghiên cứu của Xavier and David 

(2019), về hoạt tính gây độc tế bào của dịch chiết 

ethanol nguyên chất từ cánh hoa vạn thọ bằng 

phương pháp MTT, ở nồng độ 500 µg/mL cao chiết 

cũng cho kết quả gây độc 65,41% tế bào MCF-7 thử 

nghiệm. Đối với dòng tế bào ung thư cổ tử cung 

(HeLa), ở nồng độ 500 µg/mL các mẫu cao chiết cho 

kết quả ức chế trong khoảng 50%. Kết quả nghiên 

cứu của Gupta et al., 2012, thực hiện trên dịch chiết 

ethanol nguyên chất của rễ vạn thọ cho kết quả về 

hoạt tính gây độc tế bào với IC50 = 164,28 µg/mL. 

Hợp chất lutein là một loại carotenoid có trong 

cánh hoa vạn thọ đã được chiết xuất và khảo sát hoạt 

tính gây độc tế bào ung thư cổ tử cung (HeLa) bằng 

phương pháp Sulforhodamin B, kết quả IC50 sau 24 

giờ nuôi cấy là 7,9 ± 0,3 µM và sau 48 giờ nuôi cấy 

là 3,7 ± 0,5 µM (Gansukh et al., 2019). Các hợp chất 

patuletin, patulitrin và methyl protocatechuate chiết 

xuất từ cánh hoa vạn thọ lùn (Tagetes patula Linn.) 

thể hiện được hoạt tính gây độc tế bào trên 2 dòng 

tế bào ung thư vú (MCF-7) và ung thư cổ tử cung 

(HeLa), trong đó hợp chất patulein thể hiện hoạt tính 

tốt nhất trên dòng tế bào HeLa với IC50 = 2,5 ± 0,1 

µg/mL (Kashif et al., 2015).  

Kết quả về hàm lượng polyphenol và flavonoid 

giữa các mẫu cao chiết khác biệt có ý nghĩa thống 

kê, nhưng kết quả về hoạt tính gây độc tế bào giữa 

các mẫu cao chiết lại khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê. Như vậy, đối với các mẫu cao chiết của 

nghiên cứu khi thử nghiệm ở nồng độ 500 µg/mL thì 

hàm lượng polyphenol và flavonoid không quyết 

định đến khả năng gây độc tế bào trên cả hai dòng 

tế bào ung thư vú và ung thư cổ tử cung. 

Mối liên hệ giữa ung thư và stress oxy hóa lần 

đầu được công bố bởi Warburg (1956). Theo đó, khi 

sản xuất dư thừa, các gốc tự do làm thay đổi nghiêm 

trọng cấu trúc của các chất sinh học trong cơ thể con 

người như protein, lipid, lipoprotein và DNA. 

Những thay đổi này dẫn đến một loạt các hoạt động 

tiền ung thư của tế bào như thúc đẩy chu kỳ tế bào, 

lão hóa, hoại tử tế bào, sự loại bỏ lẫn nhau của các 

tế bào,… (Noda and Wakasugi, 2000). Từ đó, hướng 

nghiên cứu về sự tương quan giữa hoạt tính kháng 

oxy hóa và hoạt tính gây độc tế bào được chú ý nhiều 

hơn. Trong nghiên cứu này, mặc dù hoạt tính kháng 

oxy hóa giữa mẫu cao chiết HC96 khác biệt có ý 

nghĩa thống kê với các mẫu còn lại, nhưng các kết 

quả về hoạt tính gây độc tế bào giữa các mẫu cao 

chiết lại không khác biệt có ý nghĩa thống kê, vì thế 

có thể kết luận rằng hoạt tính kháng oxy hóa không 

quyết định hoạt tính gây độc tế bào của các mẫu cao 

chiết ở nồng độ khảo sát. Bên cạnh đó, chỉ khảo sát 

hoạt tính gây độc tế bào của các mẫu cao chiết ở 

nồng độ 500 µg/mL, không tiến hành thực hiện trên 

dãy nồng độ, dựng đường chuẩn để tính giá trị IC50 

(nồng độ gây chết 50% tế bào thử nghiệm), vì thế 

nghiên cứu chưa thể so sánh tương quan giữa hoạt 

tính kháng oxy hóa và gây độc tế bào của các mẫu 

cao chiết một cách trực quan bằng phương pháp so 

sánh Pearson. 

 

Mẫu 

Dòng tế bào 

Ung thư vú (MCF-7) Ung thư cổ tử cung (HeLa) 

Nồng độ thử 

(µg/mL) 

Phần trăm gây độc tế 

bào (%)* 

Nồng độ thử 

(µg/mL) 

Phần trăm gây độc tế 

bào (%)ns 

HV70 500 82,17 ± 4,55a 500 54,04 ± 2,46 

HC70 500 84,24 ± 3,15a 500 58,58 ± 4,70 

HV96 500 79,93 ± 2,76a 500 62,32 ± 8,51 

HC96 500 80,07 ± 3,26a 500 49,76 ± 1,11 

Camptothecin 0,01 55,65 ± 5,81b 1 49,71 ± 3,60 
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3.5 Khảo sát tương quan giữa hàm lượng 

polyphenol, flavonoid, hoạt tính kháng oxy hóa và 

hoạt tính ức chế α-glucosidase của các cao chiết 

Kết quả phân tích Pearson bằng phần mềm SPSS 

16.0 về sự tương quan giữa các kết quả về hàm 

lượng polyphenol, flavonoid, hoạt tính kháng oxy 

hóa và hoạt tính ức chế α-glucosidase của các mẫu 

cao chiết được thể hiện qua Bảng 5.  

Bảng 5: Sự tương quan giữa hàm lượng polyphenol, flavonoid toàn phần, hoạt tính kháng oxy hóa và 

hoạt tính ức chế α-glucosidase của các cao chiết cánh hoa vạn thọ 

 Hàm lượng 

flavonoid 

Hàm lượng 

polyphenol 

Khả năng kháng 

oxy hóa (1/IC50) 

Khả năng ức chế α-

glucosidase (1/IC50) 

Hàm lượng flavonoid 1 0,736** 0,196 0,903** 

Hàm lượng polyphenol  1 -0,017 0,703* 

Khả năng kháng oxy hóa (1/IC50)   1 0,555 

Ghi chú: Giá trị tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% (**) và 5% (*) thông qua phép so sánh tương quan 

Pearson. 

Kết quả thông qua phép so sánh này cho thấy có 

sự tương quan thuận (có ý nghĩa thống kê ở mức ý 

nghĩa 1%) giữa hàm lượng polyphenol toàn phần và 

flavonoid toàn phần của các mẫu cao chiết với hệ số 

tương quan r = 0,736. Đồng thời, có sự tương quan 

thuận có ý nghĩa thống kê giữa hoạt tính ức chế α-

glucosidase với hàm lượng polyphenol và flavonoid 

(hệ số tương quan lần lượt là 0,903 và 0,703). Kết 

quả này góp phần khẳng định rằng hàm lượng 

polyphenol và flavonoid các cao chiết cánh hoa vạn 

thọ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ức chế α-

glucosidase. Hoạt tính kháng oxy hóa và ức chế α-

glucosidase của các mẫu cao chiết trong phép so 

sánh Pearson tương quan không có ý nghĩa thống kê, 

kết quả này củng cố cho kết luận về sự bất tương 

quan giữa kết quả hoạt tính kháng oxy hóa và ức chế 

α-glucosidase của các mẫu cao chiết. 

Nghiên cứu của Mai et al. (2007) về sự tương 

quan giữa hoạt tính ức chế α-glucosidase với hàm 

lượng polyphenol trên 28 loài thực vật, kết quả cho 

thấy sự tương quan thuận, tương tự với kết quả về 

sự tương quan trong nghiên cứu này, với hệ số tương 

quan là r = 0,889 (đối với dịch chiết nước) và r = 

0,877 (đối với dịch chiết methanol). 

4 KẾT LUẬN 

Các cao chiết của cánh hoa vạn thọ (T. erecta) 

thuộc 2 giống hoa vàng và hoa cam được định lượng 

hàm lượng polyphenol toàn phần, flavonoid toàn 

phần, khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế α-

glucosidase và gây độc tế bào trên 2 dòng ung thư 

vú, ung thư cổ tử cung. Kết quả cho thấy, các cao 

chiết chứa một lượng đáng kể hàm lượng 

polyphenol và flavonoid toàn phần. Mẫu cao chiết 

HV70 có hàm lượng polyphenol toàn phần lớn nhất 

(150,18 ± 1,24 mg GAE/g dược liệu khô), mẫu cao 

chiết HC70 chứa hàm lượng flavonoid cao nhất 

(77,77 ± 0,47 mg QE/g dược liệu khô).  

Bốn mẫu cao chiết đều thể hiện hoạt tính kháng 

oxy hóa, ức chế α-glucosidase và gây độc tế bào rõ 

rệt. Mẫu HV70 là mẫu cao chiết cho khả năng kháng 

oxy hóa tốt nhất (IC50 = 82,03 ± 1,37 μg/mL) thấp 

hơn ascorbic acid (IC50 = 24,23 ± 0,72 μg/mL) 3,38 

lần, đồng thời cũng là mẫu có hoạt tính ức chế α-

glucosidase cao nhất (IC50 = 51,47 ± 0,90 µg/mL). 

Thông qua phân tích thống kê Pearson, kết luận hàm 

lượng polyphenol và flavonoid toàn phần trong các 

mẫu cao chiết cánh hoa vạn thọ có sự tương quan 

thuận với hoạt tính ức chế α-glucosidase. Ở nồng độ 

500 µg/mL, các mẫu cao chiết đều thể hiện hoạt tính 

gây độc tế bào trên 2 dòng tế bào ung thư vú (MCF-

7) và ung thư cổ tử cung (HeLa). 

Các kết quả trên thể hiện tiềm năng với nhiều tác 

dụng sinh học có lợi của cánh hoa vạn thọ trong việc 

hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến gốc tự do, bệnh 

đái tháo đường. Cần nghiên cứu thêm thông qua thử 

nghiệm các hoạt tính sinh học khác như kháng 

khuẩn, kháng viêm, xem xét khả năng ứng dụng 

trong các sản phẩm trà dược liệu, thực phẩm chức 

năng. 
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