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ABSTRACT 

Kaempferia galanga L. is considered as a medicinal plant used in folkloric medicine 

and used in anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer,... Moreover, the essential 

oils from leaves is an incredients for medicines, perfumery, cosmetics, spices and 

mouthwash thanks to their antioxidant and antibacterial properties. The study is 

aimed to evaluate antioxidant activity in vitro and in vivo conditions of the ethanolic 

extract from rhizomes of Kaempferia galanga L.. The results showed that the 

ethanolic rhizomes extract displayed in vitro antioxidant activities using DPPH, 

ABTS+ and RP method, with the EC50 (effective concentration) values are 151.6±2.5 

µg/mL, 2404.8±55 µg/mL and 116.5±4.8 µg/mL, respectively. In addition, D. 

melanogaster given extract-supplemented feed had resistance to stress conditions 

induced by H2O2 and paraquat better than those grown with standard food. Total 

polyphenol and flavonoid content were 54.42 mg GAE/g and 56.96 mg QE/g, 

respectively. These findings indicated that Kaempferia galanga L. is a very potential 

herb containing natural antioxidant compounds.  

TÓM TẮT 

Các đặc điểm dược tính quý của cây thiền liền (Kaempferia galanga L.) ở Việt Nam 

hiện nay vẫn chưa được khảo sát nhiều. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá 

hoạt tính kháng oxy hóa in vitro và in vivo của cao chiết ethanol từ thân rễ cây thiền 

liền. Hoạt tính kháng oxy hóa in vitro được đánh giá theo ba phương pháp là DPPH, 

ABTS và RP. Ruồi giấm hoang dại dòng CS (Drosophila melanogaster) được sử dụng 

để đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa in vivo. Kết quả cho thấy, cao chiết thiền liền 

thể hiện hoạt tính kháng oxy hóa tốt khi khảo sát cả ba phương pháp ABTS, DPPH 

và RP, với giá trị EC50 (effective concentration) lần lượt là 151,6±2,5 µg/mL; 

2404,8±55 µg/mL và 116,5±4,8 µg/mL. Đồng thời, ruồi giấm sống trong môi trường 

có bổ sung cao chiết ethanol từ thân rễ cây thiền liền có khả năng chống chịu tốt với 

điều kiện stress gây ra bởi H2O2 và paraquat tốt hơn so với ruồi giấm được nuôi trong 

môi trường tiêu chuẩn. Hàm lượng polyphenol và flavonoid trong cao chiết thiền liền 

được xác định là 54,42 mg GAE/g cao chiết và 56,96 mg QE/g cao chiết. Từ kết quả 

nghiên cứu cho thấy, thiền liền là một dược liệu tiềm năng chứa nhiều các hợp chất 

kháng oxy hóa.  

Trích dẫn: Trần Thanh Mến, Nguyễn Thị Huyền Anh, Huỳnh Kim Yến, La Thị Kim Tú, Huỳnh Hồng Phiến, 

Nguyễn Trọng Tuân và Đái Thị Xuân Trang, 2020. Hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết từ thân 

rễ cây thiền liền (Kaempferia galanga L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số 

chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(2): 41-47. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Các dạng oxy hoạt động (reactive oxygen 

species-ROS) là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh tật 

nguy hiểm như ung thư, bệnh tim mạch, đục thủy 

tinh thể, hen suyễn, viêm gan, tổn thương gan và các 

bệnh suy giảm miễn dịch (Lee et al., 2004). Các hợp 

chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid có 

tác dụng làm sạch các gốc tự do như peroxide, 

hydroperoxide hoặc lipid peroxide và do đó ức chế 

các cơ chế oxy hóa dẫn đến các bệnh thoái hóa (Wu 

et al., 2011). Thiền liền (Kaempferia galangal L.) là 

một loài thực vật đa niên, thân thấp, mọc sát đất, 

thuộc họ Gừng (Zingiberaceae). Phân bố phổ biến 

trong các khu rừng ở Việt Nam nhưng thiền liền 

cũng được trồng làm cảnh và được cho là một vị 

thuốc dùng trong y học cổ truyền có tác dụng kháng 

viêm, điều trị một số bệnh dạ dày và hệ tiêu hóa (Đỗ 

Huy Bích và ctv., 2004). Các nghiên cứu trước đây 

cho thấy tinh dầu của các loài thực vật thuộc chi 

thiền liền có tác dụng kháng một số vi khuẩn như 

Escherichia coli và Staphylococcus aureus (Norajit 

et al., 2007), dịch trích từ thiền liền đã được chứng 

minh có tác dụng ức chế một số loài trùng biến hình 

(Chu et al., 1998), các hợp chất chiết từ thân rễ cây 

thiền liền có khả năng xua đuổi một số loại muỗi 

(Kim et al., 2008), thân rễ thiền liền có tác dụng ức 

chế sự kích hoạt của Epstein-Barr virus (Vimala et 

al., 1999),… Vì vậy, việc nghiên cứu hoạt tính 

kháng oxy hóa in vitro và in vivo là cần thiết để 

chứng minh tiềm năng dược liệu của cây thiền liền. 

Ruồi giấm (Drosophila melanogaster) là động 

vật bậc thấp được sử dụng trong phòng thí nghiệm 

từ năm 1991. Bier (2005) cho rằng có khoảng 75% 

gen gây bệnh trên người có trong ruồi giấm , điều đó 

cho thấy ruồi giấm là động vật thí nghiệm lí tưởng 

để nghiên cứu về các bệnh ở người. Bên cạnh đó, 

nghiên cứu của Trần Thanh Mến và ctv. (2019) đã 

xây dựng thành công mô hình ruồi giấm để nghiên 

cứu dược liệu có hoạt tính kháng oxy hóa in vivo. 

Trong nghiên cứu này sử dụng mô hình ruồi giấm 

(Drosophila melanogaster) như đề xuất của Trần 

Thanh Mến và ctv. (2019) để khảo sát hoạt tính 

kháng oxy hóa in vivo của cao chiết từ thân rễ cây 

thiền liền.  

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Phương tiện 

Vật liệu thí nghiệm: Thân rễ cây thiền liền được 

thu tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang được định 

danh bởi ThS. Phùng Thị Hằng, Bộ môn Sinh học, 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ theo hệ 

thống phân loại Cây cỏ Việt Nam (Phạm Hoàng Hộ, 

2003).  

Đối tượng thí nghiệm: Ruồi giấm hoang dại 

Drosophila melanogaster chủng Canton S (CS) 

được cung cấp từ phòng thí nghiệm Biofunctional 

Chemistry (Viện Công nghệ Kyoto, Nhật Bản).  

Hóa chất: ABTS (2,2´azinobis 

3ethylbenzothiazonline-6-sulfonate), DPPH (2,2-

diphenyl-1 picrylhydrazyl), gallic acid, quercetin, 

K2S2O8, Folin-Ciocalteu, K3Fe(CN)6, Cl3CCOOH, 

paraquat (CQ) (Merck, Đức), AlCl3, NaNO2, NaOH 

và H2O2 (Trung Quốc) và một số hóa chất khác.  

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

Điều chế cao chiết: Thân rễ cây thiền liền sau 

khi thu về được rửa sạch, cắt nhỏ và phơi khô. Mẫu 

sau khi phơi khô đến khối lượng không đổi được cho 

vào trong túi vải và ngâm trong ethanol. Mẫu được 

ngâm 5 lần, mỗi lần ngâm khoảng 24 giờ, dịch chiết 

từ các lần ngâm được gom lại, lọc qua giấy lọc và 

cô quay (Heidolph, Đức) tách dung môi thu được 

cao chiết ethanol thân rễ thiền liền. 

Định tính các hợp chất tự nhiên: Việc định tính 

các hợp chất tự nhiên của cao chiết từ thân rễ cây 

thiền liền thực hiện theo Jasuja et al. (2013) có hiệu 

chỉnh, được trình bày ở Bảng 1. 

Bảng 1: Thí nghiệm định tính hợp chất tự nhiên 

Định tính Thí nghiệm Nhận diện 

Alkaloid 2 mL cao chiết + 3-4 giọt thuốc thử Mayer Kết tủa trắng đục 

Flavonoid 1 mL cao chiết + 3-4 giọt H2SO4 đậm đặc 
Kết tủa màu cam đến đỏ hoặc có 

màu xanh 

Saponin 
1 mL cao chiết + 5 mL nước cất + 3-4 giọt ethanol. Lắc 

mạnh và để yên 15 phút 

Cột bọt trắng bền vẫn còn sau khi để 

yên 15 phút 

Tannin 2 mL cao chiết + 5 giọt Gelatin Kết tủa bông trắng 

Phenolic 2 mL cao chiết + 2 ml H2O+ 2-3 giọt FeCl3 (10%) Tủa màu xanh đen hoặc đỏ cam 

Định lượng polyphenol tổng: Hàm lượng 

polyphenol được xác định theo phương pháp 

Singleton et al. (1999) có hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản 

ứng gồm 250 µL cao chiết thiền liền trong 250 µL 

nước và 250 µL thuốc thử Folin-Ciocalteu (1:4), lắc 

đều. Sau đó, thêm vào 250 µL Na2CO3 10% rồi ủ 30 
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phút ở 40ºC. Độ hấp thu quang phổ của hỗn hợp 

phản ứng được đo ở bước sóng 765 nm. Gallic acid 

được sử dụng như chất đối chứng dương. Hàm 

lượng polyphenol tổng trong cao chiết ethanol từ 

thân rễ cây thiền liền được xác định dựa trên phương 

trình đường chuẩn gallic acid. 

Định lượng flavonoid tổng: Hàm lượng 

flavonoid toàn phần được xác định theo Bag et al. 

(2015) có hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 200 

µL dung dịch cao chiết thân rễ cây thiền liền được 

pha trong ethanol (500 µg/mL), 200 mL nước và 40 

µL NaNO2 5% lắc đều rồi để yên 5 phút. Sau đó, 

hỗn hợp được tiếp tục thêm 40 µL AlCl3 10%, lắc 

đều. Hỗn hợp phản ứng sau khi ủ 6 phút được thêm 

400 µL NaOH 1 M và nước cho đủ 1 mL. Dung dịch 

phản ứng được đo độ hấp thu quang phổ ở bước sóng 

510 nm. Quercetin được sử dụng như chất đối chứng 

dương. Hàm lượng flavonoid toàn phần trong các 

cao chiết ethanol thiền liền được xác định dựa vào 

phương trình đường chuẩn quercetin.  

Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa in vitro:  

Khảo sát hoạt tính trung hòa gốc tự do theo 

phương pháp 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

(DPPH): Khả năng kháng oxy hóa của các cao chiết 

ethanol từ thân rễ cây thiền liền được xác định theo 

miêu tả của Sharma et al. (2009). Hỗn hợp phản ứng 

gồm 100 µL DPPH (6x10-4 M) và 100 µL cao chiết 

ethanol từ thân rễ cây thiền liền (ở các nồng độ: 0, 

250, 500, 1000, 2000 và 4000 µg/mL). Hỗn hợp 

phản ứng được ủ trong tối ở nhiệt độ phòng trong 

thời gian 60 phút; sau đó, đo độ hấp thụ quang phổ 

của DPPH ở bước sóng 517 nm. Chất đối chứng 

dương được sử dụng là gallic acid ở các nồng độ 

khảo sát: 0, 2, 4, 6, 8, và 10 µg/mL. Tỷ lệ giảm độ 

hấp thu quang phổ của DPPH ở bước sóng 517 nm 

khi có và không có chất kháng oxy hóa được xác 

định để tính hiệu suất phản ứng. Hiệu quả kháng oxy 

hóa 50% (EC50: effective concentration of 50%) 

được tính dựa vào đường chuẩn y = ax + b. Hoạt tính 

kháng oxy hóa của mẫu càng cao, thể hiện qua giá 

trị EC50 loại bỏ gốc tự do càng nhỏ (Miliauskas et 

al., 2004). 

Khảo sát hiệu quả trung hòa gốc tự do ABTS+: 

ABTS+ là một gốc tự do bền, màu xanh, có độ hấp 

thu cao nhất tại 734 nm. Khi cho chất kháng oxy hóa 

vào dung dịch chứa ABTS+, các chất kháng oxy hóa 

sẽ khử ion ABTS+ thành ABTS làm cho dung dịch 

mất màu xanh. Hoạt động loại bỏ gốc tự do được 

xác định bằng phương pháp khử màu ABTS+ mô tả 

bởi Nikolaos et al. (2004). Dung dịch ABTS+ được 

chuẩn bị bằng cách cho 2 mL dung dịch ABTS+ 7 

mM và 2 mL dung dịch K2S2O8 2,45 mM. Ủ dung 

dịch trong bóng tối 16 giờ, sau đó pha loãng bằng 

ethanol (khoảng 50 lần), điều chỉnh độ hấp thu của 

dung dịch ở bước 734 nm có mật độ quang phổ là 

0,7±0,05. Tiến hành khảo sát hoạt động trung hòa 

gốc tự do ABTS+ bằng cách cho 990 µL ABTS+ vào 

10 µL cao chiết ethanol thiền liền (ở các nồng độ: 

0,10, 25, 50, 100, 200 và 300 µg/mL). Hỗn hợp phản 

ứng được ủ trong thời gian 6 phút. Sau đó, đo độ hấp 

thụ quang phổ ở bước sóng 734 nm.  

Khảo sát năng lực khử sắt (RP: reducing 

power): Phương pháp khử sắt dựa trên nguyên tắc 

khi có sự hiện diện của chất kháng oxy hóa thì 

K3Fe(CN)6 sẽ phản ứng với chất kháng oxy hóa tạo 

thành phức K4Fe(CN)6. Sau đó, K4Fe(CN)6 tiếp tục 

phản ứng với FeCl3 tạo thành KFe[Fe(CN)6] phức 

này được phát hiện ở bước sóng 700 nm. Năng lực 

khử sắt của cao chiết ethanol thiền liền được thực 

hiện theo phương pháp Oyaizu (1986) và Padma et 

al. (2013). Hỗn hợp phản ứng lần lượt gồm 0,5 mL 

cao chiết ethanol thiền liền ở các nồng độ khảo sát 

(0, 30, 70, 130 và 200 µg/mL), 0,5 mL dung dịch 

đệm phosphate (0,2 M, pH = 6,6) và 0,5 mL 

K3Fe(CN)6 1%. Sau khi hỗn hợp phản ứng được ủ ở 

50ºC trong 20 phút, thêm 0,5 mL CCl3COOH 10% 

rồi ly tâm 3000 vòng/phút trong 10 phút. Phần dịch 

sau khi ly tâm được lấy 0,5 mL lớp trên cho vào 0,5 

mL nước và 0,1 mL FeCl3 0,1%, lắc đều. Độ hấp thu 

quang phổ của hỗn hợp phản ứng được đo ở bước 

sóng 700 nm (Thermo Scientific, Phần Lan). Gallic 

acid được sử dụng như chất đối chứng dương. 

Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa trên in vivo 

trên ruồi giấm 

Thí nghiệm được thực hiện theo miêu tả của 

Trần Thanh Mến và ctv. (2019). Ruồi giấm đực mới 

nở trong vòng 48 giờ nuôi trong điều kiện môi 

trường thức ăn tiêu chuẩn được lựa chọn để thực 

hiện hiện thí nghiệm này. Thành phần môi trường 

thức ăn ở nghiệm thức khảo sát có bổ sung cao chiết 

từ thân rễ cây thiền liền ở nồng độ 0,5 mg/mL thức 

ăn. Các nghiệm thức thí nghiệm được lặp lại 5 lần 

(mỗi lần lặp lại là một lọ thí nghiệm với 20 ruồi 

giấm). Nghiệm thức đối chứng sử dụng thức ăn tiêu 

chuẩn không bổ sung cao chiết. Sau 10 ngày thì ruồi 

giấm được cho vào các lọ có giấy thấm paraquat 20 

mM hoặc H2O2 10 % để khảo sát khả năng chống 

chịu với stress. Chỉ tiêu theo dõi là số lượng ruồi còn 

sống sau mỗi 4 giờ trong thời gian thí nghiệm.   

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Kết quả định tính và định lượng các 

hợp chất tự nhiên 

Kết quả định tính cho thấy, cao chiết cây thiền 

liền có chứa các hợp chất như phenolic, alkaloid, 
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tanin và flavonoid thể hiện ở Bảng 2. Tuy nhiên, kết 

quả khảo sát trong nghiên cứu này cho thấy trong 

cao chiết ethanol từ thân rễ cây thiền liền không có 

hợp chất saponin. 

Bảng 2: Kết quả định tính một số hợp chất tự nhiên của cao chiết thân rễ thiền liền 

Hợp chất  Phenolic Alkaloid Saponin Tanin Flavonoid 

Hiện diện có hiện diện có hiện diện không hiện diện có hiện diện có hiện diện 

Gallic acid là một acid hữu cơ thuộc nhóm 

polyphenol. Đường chuẩn gallic acid được sử dụng 

để xác định sự hiện diện của nhóm chất polyphenol 

có hệ số R2 = 0,9975 và phương trình đường chuẩn 

y = 0,0778x + 0,0255 (trục y tương ứng giá trị quang 

phổ hấp thụ (OD: optical density), trục x tương ứng 

nồng độ chất chuẩn gallic acid). Trong khảo sát này, 

giá trị OD của mẫu có cao chiết thiền liền đo được 

là 0,13, giá trị này được đưa vào phương trình đường 

chuẩn của gallic acid và hàm lượng polyphenol tổng 

số có trong cao chiết thân rễ thiền liền được xác định 

là 54,42 mg/g cao chiết.  

Quercetin là một hợp chất thuộc nhóm 

flavonoid. Đường chuẩn quercetin được sử dụng để 

xác định sựu hiện diện của nhóm chất flavonoid có 

hệ số R2= 0,99 và phương trình đường chuẩn y= 

0,0046x + 0,0218 (trục y tương ứng giá trị quang 

phổ hấp thụ (OD), trục x tương ứng nồng độ chất 

chuẩn quercetin. Trong khảo sát này, giá trị OD của 

mẫu có cao chiết thiền liền đo được là 0,048, giá trị 

này được đưa vào phương trình đường chuẩn của 

quercetin và hàm lượng flavonoid tổng số có trong 

cao chiết thân rễ thiền liền được xác định là 56,96 

mg/g cao chiết.   

Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng polyphenol 

và flavonoid có hoạt tính kháng oxy hóa, chống lão 

hóa và có nhiều hoạt tính chữa bệnh trên người 

(Nahid, 2013). Williams et al. (2004) cho rằng nhiều 

chất thuốc nhóm flavonoid và polyphenol có khả 

năng ức chế các quá trình oxy hóa và được phân loại 

là các chất kháng oxy hóa. Kết quả định lượng ghi 

nhận trong cao chiết từ thân rễ cây thiền liền có sự 

hiện diện của hai hợp chất polyphenol (54,42 mg/g 

cao chiết) và flavonoid (56,96 mg/g cao chiết), đây 

là các hợp chất có hoạt tính kháng oxy hóa tốt. So 

với các loài thực vật cùng họ thì hàm lượng 

polyphenol tổng trong thân rễ thiền liền cao hơn 

thân rễ riềng nếp (Alpinia galanga) (39 mg/g cao 

chiết) nhưng thấp hơn thân rễ nghệ (Curcuma longa) 

(94 mg/g cao chiết) (Eric et al., 2011). Các nghiên 

cứu tiếp theo được thực hiện để khảo sát tiềm năng 

kháng oxy hóa từ loài dược liệu này.  

3.2 Kết quả thử hoạt tính kháng oxy hóa in 

vitro 

Hiệu quả kháng oxy hóa bằng phương pháp 

DPPH: Dung dịch DPPH có màu tím có độ hấp thu 

cao nhất ở bước sóng 517 nm, khi có sự hiện diện 

của các chất kháng oxy hóa ở nồng độ thích hợp, 

dung dịch sẽ chuyển sang màu vàng. Do đó, giá trị 

OD đo được ở bước sóng 517 nm càng thấp chứng 

tỏ khả năng trung hòa gốc tự do của chất kháng oxy 

hóa càng cao. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng 

cao chiết thiền liền có khả năng trung hòa gốc tự do 

DPPH. Kết quả về khả năng trung gốc tự do DPPH 

được trình bày ở Bảng 3. 

Bảng 3: Hiệu quả trung hòa gốc tự do DPPH của 

cao chiết ethanol thân rễ thiền liền 

Nồng độ cao chiết 

(µg/mL) 

Khả năng trung hòa gốc 

tự do DPPH (%) 

0 0e ± 0 

250 6,61d ± 2,08 

500 9,89d ± 0,21 

1000 23,91c ± 1,99 

2000 48,80b ± 0,39 

4000 78,14a ± 2,02 

Ghi chú: Các chữ cái giống nhau trên cùng một cột biểu 

diễn sự khác biệt không ý nghĩa 5% bằng phép thử 

Tukey. 

Kết quả cho thấy, hiệu suất loại bỏ gốc tự do 

DPPH của cao chiết ethanol thiền liền tăng tuyến 

tính với nồng độ cao chiết, khi nồng độ cao chiết 

tăng từ 250 µg/mL đến 4000 µg/Ml, hiệu suất loại 

bỏ gốc tự do cũng tăng dần từ 6,61±2,08% đến 

78,14±2,02%. Ở nồng độ 2404,8±55 µg/mL, cao 

chiết thiền liền có hiệu quả trung hòa 50% gốc tự do 

DPPH (EC50). So với EC50 của gallic acid là 3,63 

µg/mL, hiệu quả làm sạch gốc tự do DPPH thấp hơn 

chất chuẩn khá nhiều. Trong nghiên cứu của Eric et 

al. (2011) trên cao chiết từ lá và thân của các loài 

thực vật thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) như riềng 

nếp, nghệ, và cây đa lộc (Etlingera elatior) cho thấy 

có chứa các hợp chất thuộc nhóm polyphenol, 

nghiên cứ này cũng chứng minh các loài thực vật 

này có khả năng kháng oxy hóa khi khảo sát bằng 

phương pháp DPPH. Một nghiên cứu khác của 

Tanvir et al. (2017) chứng minh rằng cao chiết từ củ 

nghệ ở các vùng khác nhau của Bangladesh đều có 

khả kháng oxy hóa theo phương pháp DPPH và 

FRAP (ferric-reducing antioxidant power).  

Hiệu quả kháng oxy hóa bằng phương pháp 

ABTS: Sự giảm độ hấp thu của dung dịch ABTS+ ở 
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bước sóng 734 nm phản ánh khả năng kháng oxy 

hóa của chất khảo sát khi không có và có sự hiện 

diện của cao chiết thiền liền ở các nồng độ khác 

nhau. Kết quả cho thấy, hiệu suất loại bỏ gốc tự do 

của cao chiết ethanol thân rễ thiền liền tỷ lệ thuận 

với nồng độ cao chiết, khi nồng độ cao tăng từ 25 

µg/mL đến 300 µg/mL, hiệu suất loại bỏ gốc tự do 

cũng tăng dần từ 13,88±0,62% đến 89,53±0,26% 

(Bảng 4). Giá trị EC50 được xác định trong phương 

pháp này là 151,6±2,5 µg/mL, giá trị này cao hơn so 

với gallic acid (EC50=0,47 µg/mL), đồng nghĩa là 

cây thiền liền có khả năng kháng oxy hóa kém hơn 

chất chuẩn. Tuy nhiên, chất chuẩn là gallic acid có 

độ tinh sạch cao. Cao chiết thân rễ thiền liền là cao 

tổng có thể còn chứa một số hợp chất không có khả 

năng kháng oxy hóa khác nên giá trị EC50 cao hơn 

khá nhiều so với với chuẩn. Các loài thực vật khác 

thuộc họ Gừng như Etlingera 

belalongensis, Etlingera velutina, Zingiber 

vinosum và Zingiber pseudopungens đã được 

nghiên cứu và chứng minh là có hoạt tính kháng oxy 

hóa bằng phương pháp DPPH, ABTS và FRAP 

(Farrawati  et al., 2012).  

Bảng 4: Hoạt tính trung hòa gốc tự do ABTS+ của 

cao chiết ethanol thân rễ thiền liền 

Nồng độ cao 

chiết (µg/mL) 

Khả năng trung hòa gốc 

tự do ABTS (%) 

0 _ 

25 13,88e±0,62 

50 24,27d±2,05 

100 38,11c±2,1 

200 66,43b±0,84 

300 89,53a±0,26 

Ghi chú: Các chữ cái giống nhau trên cùng một cột biểu 

diễn sự khác biệt không ý nghĩa 5% bằng phép thử 

Tukey. 

Hiệu quả kháng oxy hóa bằng phương pháp RP: 

Hiệu quả kháng oxy hóa của cao chiết ethanol thân 

rễ thiền liền dựa trên năng lực khử sắt được tính 

tương đương µg/mL gallic acid. Kết quả được trình 

bày trong Bảng 5. Hàm lượng chất kháng oxy hóa 

có trong cao chiết ethanol thiền liền được tính tương 

đương với gallic acid dựa vào đường chuẩn y = 

0,0758x – 0,0004 (R²= 0,991). Kết quả cho thấy, 

nồng độ cao chiết tăng từ 30 µg/mL đến 200 µg/Ml, 

hàm lượng chất kháng oxy hóa tăng dần tương ứng 

từ 0,19±0,05 đến 1,23±0,08 µg/mL (Bảng 5). Kết 

quả này cho thấy hoạt tính kháng oxy hóa tỷ lệ thuận 

với nồng độ cao chiết. 

Bảng 5: Hiệu quả khử sắt của cao chiết ethanol 

thân rễ thiền liền 

Nồng độ 

cao chiết 

(µg/mL) 

Khả năng khử 

sắt (%) 

Hàm lượng 

gallic acid tương 

đương (µg/mL) 

0 _ _ 

30 12,54d ± 3,43 0,19d ± 0,05 

70 24,28c ± 2,37 0,35c ± 0,02 

130 61,13b ± 2,09 0,88b ± 0,02 

200 85,16a ± 4,07 1,23a ± 0,08 

Ghi chú: Các chữ cái giống nhau trên cùng một cột biểu 

diễn sự khác biệt không ý nghĩa 5% bằng phép thử 

Tukey. 

Hiệu quả kháng oxy hóa của cao chiết thiền liền 

ở các nồng độ khác nhau khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (P<0,05). Kết quả này cho thấy rằng hiệu quả 

kháng oxy hóa của cao chiết thiền liền (EC50= 

116,5±4,8 µg/mL) thấp hơn khả năng kháng oxy hóa 

của chất chuẩn là gallic acid (EC50=0,71 µg/mL). 

Tuy nhiên, cao chiết thiền liền có khả năng hấp thu 

gốc tự do cao hơn dịch trích lá xoài non (Mangifera 

indica L., EC50=313,9 µg/mL) khi khảo sát cùng 

phương pháp RP (Nguyễn Thị Ái Lan và Đái Thị 

Xuân Trang, 2018). 

3.3 Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy 

hóa in vivo 

Khả năng kháng oxy hóa in vivo của cao chiết từ 

thân rễ thiền liền được trình bày ở Bảng 5. Kết quả 

khảo sát cho thấy cao chiết từ thân rễ cây thiền liền 

có khả năng kháng oxy hóa khá tốt. Với nghiệm thức 

ruồi được nuôi 10 ngày có bổ sung cao chiết thân rễ 

cây thiền liền ở nồng độ 0,5 mg/mL thức ăn và sau 

đó bố trí thí nghiệm trong điều kiện có H2O2 hoặc 

PQ đều làm tăng thời gian sống sót so với nghiệm 

thức không bổ sung cao chiết.  

Trong điều kiện có PQ và có bổ sung cao chiết 

thiền liền, thời gian sống sót trung bình của nghiệm 

thức có bổ sung 0,5 mg/mL là 15,63 giờ cao hơn so 

với đối chứng là 11,2 giờ. Tương tự, thời gian còn 

50% sống sót khi bổ sung thêm cao thiền liền ở nồng 

độ 0,5 mg/mL cao hơn so với đối chứng. Thời gian 

sống sót tối đa khi có mặt PQ cũng là một tiêu chí 

đánh giá khả năng kháng oxy hóa của cao chiết từ 

thiền liền. Đây cũng là thời gian còn 10% số ruồi 

sống sót. Ở nghiệm thức có bổ sung cao chiết thời 

gian còn 10% sống sót cao hơn so với đối chứng 

(25,17 giờ so với 21 giờ) (Bảng 6). 

  

http://ascidatabase.com/author.php?author=Farrawati&last=Sabli
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Bảng 6: Hiệu quả kháng oxy hóa in vivo của cao chiết thiền liền trong điều kiện có PQ 

Nghiệm thức 
Thời gian trung bình 

sống sót (giờ) 

Thời gian còn 50% 

sống sót (giờ) 

Thời gian còn 10% 

sống sót (giờ) 

Đối chứng 11,20 ± 1,64b 8,00 ± 3,46b 21,00 ± 2,59a 

0,5 mg/mL cao chiết 15,63 ± 1,88a 13,33 ± 2,31a 25,17 ± 5,01a 

Ghi chú: Các chữ cái giống nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt không ý nghĩa 5% bằng t-test. 

Trong điều kiện có H2O2 và có bổ sung cao chiết 

thiền liền thì thời gian sống sót trung bình của 

nghiệm thức có bổ sung 0,5 mg/mL là 37,53 giờ cao 

hơn so với đối chứng là 20,87 giờ. Tương tự, thời 

gian còn 50% sống sót và thời gian sống sót tối đa 

(thời gian còn 10% số ruồi sống sót) khi có mặt H2O2 

là các tiêu chí đánh giá khả năng kháng oxy hóa của 

cao chiết từ thiền liền. Ở nghiệm thức có bổ sung 0,5 

mg/mL, thời gian còn 50% và 10% sống sót cao hơn 

đối chứng và có khác biệt về mặt thống kê. Thời gian 

còn 50% và 10% sống sót lần lượt gấp 1,96 và 1,69 

lần so với đối chứng (Bảng 7).   

Bảng 7: Hiệu quả kháng oxy hóa in vivo của cao chiết thiền liền trong điều kiện có H2O2 

Nghiệm thức 
Thời gian trung bình 

sống sót (giờ) 

Thời gian còn 50% 

sống sót (giờ) 

Thời gian còn 10% sống 

sót (giờ) 

Đối chứng 20,87±1,90a 15,33± 0,58a 35,33±0,78a 

0,5 mg/mL cao chiết 37,53± 0,64b 30,00± 2,65b 59,67± 0,51b 

Ghi chú: Các chữ cái giống nhau trên cùng một cột biểu diễn sự khác biệt không ý nghĩa 5% bằng t-test. 

Các khảo sát trước đây đã chứng minh rằng các 

hợp chất từ thực vật thuộc nhóm phenolic, alkoloid, 

flavonid và tanin có hoạt tính kháng oxy hóa in vitro 

và in vivo (Lee et al., 2004; Wu et al., 2011). Nghiên 

cứu này đã chứng minh cao chiết từ thân rễ thiền 

liền có hiện diện các hợp chất kể trên và có tác dụng 

kháng oxy hóa tốt thông qua thí nghiệm trong điều 

kiện in vitro và in vivo. Do vậy, kết quả của nghiên 

cứu là phù hợp với các công trình nghiên cứu trước 

đây.  

4 KẾT LUẬN 

Từ các kết quả khảo sát cho thấy, cao chiết 

ethanol từ thân rễ cây thiền liền có hiện diện các hợp 

chất hóa học có dược tính tốt. Kết quả khảo sát in 

vitro (sử dụng ba phương pháp DPPH, ABTS và RP) 

và in vivo (sử dụng mô hình ruồi giấm hoang dại) 

cho thấy thiền liền có hoạt tính kháng oxy hóa khá 

tốt. Nghiên cứu in vivo đã cung cấp thêm bằng 

chứng cụ thể về khả năng kháng oxy hóa của thiền 

liền trên cơ thể sống. Từ đó cho thấy, thiền liền là 

loài thảo dược có nhiều tiềm năng cho các nghiên 

cứu về các dược chất có tác dụng kháng oxy hóa trên 

người. 
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