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Tóm tắt
Ở Việt Nam, cây rau ngổ phân bổ rất phổ biến và được nhiều người xem như là một loại thức
ăn dân dã. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hoạt tính kháng oxi hóa và kháng viêm in vitro,
cũng như định tính sơ bộ thành phần hóa học của cao chiết phần trên mặt đất cây rau ngổ. Hiệu
quả kháng oxi hóa của cao ethanol xác định dựa trên khả năng trung hòa gốc tự do DPPH, ABTS•+;
năng lực khử (RP). Khả năng kháng viêm của cao chiết được khảo sát thông qua hoạt động ức chế
sự biến tính protein. Kết quả cho thấy, phần trên mặt đất cây rau ngổ có khả năng trung hòa gốc tự
do DPPH, ABTS•+ và năng lực khử RP tương ứng với giá trị IC50 lần lượt là 53,36±0,68, 66,36±1,47
và 74,17±2,27 μg/mL. Bên cạnh đó, cao ethanol của phần trên mặt đất cây rau ngổ có hoạt tính
kháng viêm in vitro với giá trị IC50=66,19±3,10 μg/mL. Thành phần hóa học phần trên mặt đất cây
rau ngổ gồm alkaloid, flavonoid, steroid, tannin và glycoside. Hàm lượng flavonoid và polyphenol
trong cao chiết phần trên mặt đất cây rau ngổ đã được xác định cho giá trị lần lượt là 16,73±1,37 mg
GAE/g và 138,30±1,89 mg QE/g cao chiết. Riêng hợp chất saponin thì không phát hiện ở cây. Điều
này cho thấy, phần trên mặt đất cây rau ngổ sẽ có nhiều tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực dược
liệu về hợp chất kháng oxi hóa hỗ trợ điều trị các bệnh có nguyên nhân từ stress oxi hóa và viêm.
Từ khóa: Cây rau ngổ, kháng oxi hóa, kháng viêm.
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Abstract
In Vietnam, Enhydra fluctuans Lour (E. flucatuans L.) is very popular and considered as a
common food. This study was aimed to assess antioxidant and anti-inflammatory activity in vitro
as well as initially identifying the chemical composition of the extract from the upper parts (i.e.
stem and leaves) of this vegetable. The antioxidant eﬃcacy of the ethanol extract was determined
based on its ability to neutralize free DPPH, ABTS•+ radicals and the reducing power (RP). The
anti-inflammatory ability of the extract was investigated through the activity of inhibition in protein
denaturation. The results showed that the upper parts of E. fluctuans was able to neutralize free
DPPH, ABTS•+ radicals and RP corresponding to IC50 values, respectively 53.36±0.68, 66.36 ±1.47
μg/mL and 74.17±2.27 μg/mL. The compounds of ethanol extract have the anti-inflammatory activity
in vitro of IC50=66.19±3.10 μg/mL. The chemical composition of the upper parts include alkaloids,
flavonoids, steroids, tannins and glycosides. The total flavonoid and polyphenol contents in the
extract from the upper parts were found with the values of 16.73±1.37 mg GAE/g and 138.30±1.89
mg QE/g, respectively. However, saponin compounds were not detected. This shows that the upper
parts of E fluctuans have many potential applications in the field of medicial herbs on antioxidant
compounds helping the treatment of diseases caused by oxidative stress and inflammation.
Keywords: Enhydra fluctuans Lour., Asteraceae, antioxidant, anti-inflammatory.
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1. Đặt vấn đề
Viêm là một phản ứng sinh lý của cơ thể
cho mục đích loại bỏ các chất có hại ngoại sinh
và nội sinh được tạo ra bởi các kích thích gây
tổn thương và là một phần của quá trình chữa
lành trong các mô bị thương (Nathan, 2002).
Tuy nhiên, phản ứng viêm nếu không được kiểm
soát có thể tiến triển thành một loạt các bệnh
viêm mãn tính (Gaestel và cs., 2009). Bạch cầu
đa nhân trung tính đóng một vai trò quan trọng
trong việc bắt đầu quá trình viêm với các phân
tử khác có tên là chất trung gian gây viêm được
giải phóng bởi một số tế bào như cytokine,
endotoxin, leukotrien, prostaglandin và các loại
oxi phản ứng (Reactive Oxigen Species, ROS)
(Maryem và cs., 2017). Đồng thời, sự gia tăng
ROS quá mức sẽ dẫn đến stress oxi hóa (là hệ quả
của sự cân bằng chênh lệch giữa sản xuất ROS
và chất kháng oxi hóa trong cơ thể sinh vật). Sự
gia tăng của ROS làm tăng tính nghiêm trọng
của nhiều bệnh tật như ung thư, tổn thương gan,
đái tháo đường, hình thành đục thủy tinh thể và
bệnh Alzheimer (Bertrand và cs., 2014). Cơ thể
sinh vật có khả năng điều hòa hàm lượng ROS
nhờ vào các enzyme kháng oxi hóa, bao gồm
superoxide eﬀutase (SOD), catalase (CAT) và
glutathione peroxidase (GPx) trong các mô. Tuy
nhiên, hệ thống kháng oxi hóa tế bào nếu bị lỗi
sẽ khiến các sinh vật phát triển một loạt các bệnh
liên quan đến viêm hoặc ác tính (Valko và cs.,
2006). Như vậy giữa ROS và viêm có mới liên
hệ mật thiết với nhau. Chính vì vậy, mà nghiên
cứu này tập trung đánh giá hoạt tính kháng oxi
hóa và kháng viêm nhằm làm cơ sở ban đầu cho
các nghiên cứu chuyên sâu về thực phẩm chức
năng có tác dụng điều trị các bệnh do viêm và
ngăn ngừa oxi hóa. Hiện nay, con người dần có
xu hướng ưa chuộng các sản phẩm dược liệu
từ thiên nhiên. Bởi lẽ, các chất kháng oxi hóa
tự nhiên trong thực vật là những chất kháng
viêm tiềm năng và đang thu hút sự chú ý trong
những năm gần đây (Zhao và cs., 2018). Rau
ngổ (Enydra fluctuans Lour.) là một loại cây
thân thảo được xem là một loại thức ăn dân dã
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nhưng bên cạnh đó cũng là một vị thuốc trong
dân gian có tính giải độc và điều trị một số bệnh
như viêm, bệnh về da, thủy đậu (Kirtikar KR và
Basu BD., 2002). Trên thế giới, hiện nay cũng
có một số công trình khoa học công bố về những
công dụng nổi bật của rau ngổ. Một số nghiên
cứu về hoạt tính sinh học cho thấy cây rau ngổ
có tính kháng sinh, bảo vệ gan, kháng oxi hóa,
hạ huyết áp, giảm đau và kháng tiêu chảy (Joshi
và Kamat, 1972; Rahman và cs., 2002; Uddin và
cs., 2005; Sannigrahi và cs., 2010; Huỳnh Anh
Duy và cs., 2017a). Bên cạnh đó, các nghiên cứu
về thành phần hóa học cho thấy trong cây rau
ngổ có chứa gibberelin, các dẫn xuất cholesterol,
cocquiterpene, D-limonen, phytol, ceramide,
beta-sitosterol-3-O-b-D-glucopyranoside
(Ganguly và cs., 1972; Krishnaswamy và
Prasanna, 1975; Krishnaswamy và Ramji, 1995;
Huỳnh Anh Duy và cs., 2017b). Tại Việt Nam,
việc khảo sát thành phần hóa học cũng như hoạt
tính sinh học trên cao ethanol của loài cây này
chưa có nhiều nghiên cứu. Vì vậy, việc định tính
và định lượng thành phần hóa học cũng như xác
định một số hoạt tính kháng oxi hóa và kháng
viêm của cây rau ngổ để bổ sung cơ sở khoa học
về nguồn dược liệu triển vọng tạo ra các sản phẩm
phòng ngừa và điều trị một số bệnh ở người.
2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Nguyên liệu
Phần trên mặt đất của cây rau ngổ khoảng
45 ngày tuổi được thu tại thành phố Cao Lãnh,
Đồng Tháp vào ngày 12 tháng 3 năm 2020. Mẫu
thực vật được định danh dựa trên các đặc điểm
mô tả hình thái theo bộ sách Cây cỏ Việt Nam
của Phạm Hoàng Hộ (1999).
2.2. Hóa chất
Dung môi: ethanol (Việt Nam), FolinCiocalteu (Sigma), sodium carbonate (Trung
Quốc), gallic acid (Trung Quốc), sodium nitrite
(Trung Quốc), aluminium chlohydride hexa
hydrate (Trung Quốc), sodium hydroxide
(Trung Quốc), quercetin (Trung Quốc), ABTS2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic
acid) (ABTS) (Merck), kali persulfate (Merck),
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trolox (Merck), potassium ferricyanide (Merck),
trichloroacetic acid (Merck), iron (III) chloride
(Merck), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
(Sigma), albumin huyết thanh bò (Himadia),
diclofenac (Himadia) và một số hóa chất khác.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Điều chế cao ethanol của phần trên
mặt đất cây rau ngổ
Phần trên mặt đất của cây rau ngổ được loại
bỏ phần hư, rửa sạch, để ráo nước và phơi khô
tự nhiên. Sau đó, mẫu được cắt thành từng khúc
nhỏ và xay nhuyễn để dùng cho quá trình nghiên
cứu. Mẫu (2 kg) được ngâm dầm trong ethanol
(2 L) mỗi lần 24 giờ, sau 3 lần thì mẫu đã được
chiết kiệt. Dịch ngâm được lọc qua giấy lọc và
tiến hành cô đuổi dung môi thu được cao chiết
ethanol phần trên mặt đất cây rau ngổ (22 g) có
mùi khẳng, màu xanh đậm, dạng rắn.
2.3.2. Định tính thành phần hóa học của
phần trên mặt đất cây rau ngổ
Thành phần hóa học của cao ethanol phần
trên mặt đất cây rau ngổ gồm: alkaloid, ﬂavonoid,
glycoside, tannin, steroid, saponin được định tính
sơ bộ bằng các phương pháp định tính các nhóm
hợp chất thiên nhiên theo mô tả của Nguyễn Kim
Phi Phụng (2007).
2.3.3. Định lượng polyphenol và flavonoid
toàn phần trong cao tổng ethanol
Định lượng polyphenol tổng bằng thuốc
thử Folin-Ciocalteu
Hàm lượng polyphenol được xác định
theo phương pháp của Singleton và cs. (1999)
có hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 250 μL
cao chiết trong 250 μL nước và 250 μL thuốc
thử Folin-Ciocalteu, lắc đều. Sau đó, thêm vào
250 μL Na2CO3 10% rồi ủ 30 phút ở 40oC trong
bể điều nhiệt. Độ hấp thu quang phổ của hỗn
hợp phản ứng được đo ở bước sóng 765 nm.
Gallic acid được sử dụng như chất chuẩn để xây
dựng phương trình đường chuẩn. Hàm lượng
polyphenol trong cao ethanol phần trên mặt đất
cây rau ngổ được xác định dựa trên phương trình
đường chuẩn gallic acid.

Phương pháp định lượng flavonoid
Hàm lượng ﬂavonoid được xác định bằng
phương pháp so màu AlCl3 của Bag và cs. (2015)
có hiệu chỉnh. Hỗn hợp phản ứng gồm 1 mL cao
chiết ở nồng độ khảo sát pha trong 1 mL nước
cất rồi lắc đều. Sau đó, hỗn hợp phản ứng được
thêm vào 200 μL NaNO 2 5%, để yên 5 phút
tiếp tục thêm 200 μL AlCl3 10%, lắc đều. Hỗn
hợp phản ứng sau khi ủ 6 phút được thêm 2 mL
NaOH 1M. Cuối cùng nước được thêm vào cho
đủ 5 mL và 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 cao ethanol phần trên mặt đất cây rau ngổ
được xác định dựa vào phương trình đường chuẩn
Quercetin.
2.3.4. Khảo sát hoạt động kháng oxi hóa
của cao ethanol phần trên mặt đất cây rau ngổ
Khảo sát hiệu quả trung hòa gốc tự do
DPPH (2, 2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl)
Khả năng kháng oxi hóa của cao ethanol
phần trên mặt đất cây rau ngổ được xác định nhờ
phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH (Sharma
và cs., 2009) có hiệu chỉnh được tóm tắt như sau:
Hỗn hợp phản ứng gồm 40 μL DPPH (1000 μg/
mL) và 960 μL cao chiết. Hỗn hợp phản ứng được
ủ trong tối 30oC trong thời gian 30 phút. Sau đó,
đo độ hấp thu quang phổ của DPPH ở bước sóng
517 nm. Tinh chất trolox được sử dụng như chất
đối chứng dương.
Khảo sát hiệu quả trung hòa gốc tự do
ABTS•+ (2,2-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline6-sulfonic acid))
Hoạt tính kháng oxi hóa được xác định
bằng phương pháp khử màu ABTS•+ (Nenadis
và cs., 2004) tóm tắt như sau: ABTS•+ được tạo
ra bởi phản ứng ABTS 7 mM với 2,45 mM kali
persulfate. Hỗn hợp được ủ trong bóng tối ở nhiệt
độ phòng 12-16 giờ trước khi sử dụng. Sau đó,
hỗn hợp được pha loãng và đo mật độ quang ở
bước sóng 734 nm là 0,70±005. Tiến hành khảo
sát bằng cách cho 10 μL cao chiết phản ứng với
990 μL ABTS•+ ở nhiệt độ phòng trong 6 phút.
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Sau đó, hỗn hợp phản ứng được đo độ hấp thu
quang phổ ở bước sóng 734 nm. Tinh chất trolox
được sử dụng như đối chứng dương.
Khảo sát hiệu quả kháng oxi hóa của phần
trên mặt đất cây rau ngổ dựa trên hoạt động
khử sắt
Hoạt tính kháng oxi hóa của cao ethanol
phần trên mặt đất cây rau ngổ được xác định
dựa trên khả năng khử Fe3+ trong phức Fe(CN6)3thành Fe2+ trong phức Fe(CN6)4- khi có mặt của
chất kháng oxi hóa, sau đó phức Fe(CN6)4- tiếp
tục phản ứng với Fe3+ trong FeCl3 để tạo thành
phức Fe[Fe(CN6)]- có màu xanh được đo ở bước
sóng 700 nm. Khả năng khử sắt của cao chiết
được thực hiện theo phương pháp của Oyaizu
(Oyaizu, M, 1986). Hỗn hợp phản ứng lần lượt
gồm 500 μL cao chiết, 500 μL đệm phosphate
(0,2 M, pH=6,6) và 500 μL K3Fe(CN)6 1%. Sau
khi hỗn hợp phản ứng được ủ ở 50oC trong 20
phút, thêm 500 μL CCl3COOH 10% rồi ly tâm
3000 vòng/ phút trong 10 phút. Phần dịch sau khi
ly tâm được rút 500 μL cho vào 500 μL nước và
100 μL FeCl3 0,1%, lắc đều. Độ hấp thu quang
phổ của hỗn hợp phản ứng được đo ở bước sóng
700 nm. Tinh chất trolox được sử dụng như đối
chứng dương.
Hoạt tính kháng oxi hóa của cao chiết phần
trên mặt đất cây rau ngổ được đánh giá thông qua
hàm lượng chất kháng oxi hóa tương đương μg/
mL trolox và giá trị IC50 (OD0,5) dựa vào phương
trình hồi quy tuyến tính của tinh chất trolox và
cao chiết theo mô tả của Piaru và cs. (2012).
Khảo sát hoạt tính kháng viêm in vitro của
cao chiết
Khả năng kháng viêm của cao chiết được
khảo sát thông qua hoạt động ức chế sự biến tính
protein được thực hiện theo phương pháp của
Shah và cs. (2017) có hiệu chỉnh như sau: Hỗn
hợp phản ứng gồm 150 μL cao chiết với 150 μL
dung dịch albumin huyết thanh bò (BSA) 5%.
Sau đó, hỗn hợp được ủ ở 27oC trong 15 phút.
Sự biến tính protein được gây ra bằng cách giữ
hỗn hợp phản ứng ở 60oC trong 10 phút. Sau khi
làm mát, tiến hành đo mật độ quang tại bước sóng
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660 nm. Diclofenac được sử dụng như đối chứng
dương. Khả năng ức chế sự biến tính protein được
xác định theo công thức sau: Phần trăm ức chế
(%)=100×(1-Vt/Vc). Trong đó, Vt: mật độ quang
của mẫu thử có chứa cao chiết hoặc chất chuẩn,
Vc: mật độ quang của mẫu chứa đệm phosphate.
Đồng thời, cao chiết và diclofenac cũng được
xác định giá trị IC50 dựa vào phương trình hồi
quy tuyến tính.
2.3.5. Phân tích và xử lý số liệu
Tất cả các phép thử nghiệm được thực hiện
ba lần và kết quả được biểu thị bằng giá trị trung
bình ± độ lệch chuẩn. Các kết quả được phân
tích sâu hơn bằng ANOVA (thử nghiệm Fisher)
sử dụng phần mềm Minitab 16.0. Kết quả được
coi là có ý nghĩa thống kê với p<0,05.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Thành phần hóa học cao chiết
Những hoạt chất tự nhiên trong thực vật
cho thấy một loạt các tính chất dược lý chống
lại các bệnh, rối loạn cấp tính và mãn tính khác
nhau (Arulselvan và cs., 2014; Gothai và cs.,
2016). Do đó, nhu cầu xác định thành phần hóa
học trong cây dược liệu là cần thiết. Kết quả
định tính sơ bộ thành phần hóa học có trong cao
ethanol được chiết từ phần trên mặt đất cây rau
ngổ cho thấy sự hiện diện của các thành phần
có hoạt tính sinh học khác nhau như: ﬂavonoid,
alkaloid, steroid, tannin, saponin, glycoside.
Trong những nhóm hợp chất trên thì ﬂavonoid
thuộc polyphenol được xem góp phần tích cực
vào các hoạt động kháng oxi hóa của các hợp
chất tự nhiên (Arulselvan và cs., 2016). Các chất
kháng oxi hóa dựa trên hợp chất thiên nhiên đóng
vai trò phòng ngừa trong việc bảo vệ chống lại
sự tạo ra các gốc tự do và do đó chất kháng oxi
hóa tự nhiên là một trong những tác nhân trị liệu
có giá trị hơn để giảm các bệnh do stress oxi
hóa (Ravipati và cs., 2012). Bên cạnh việc có
các hoạt động kháng oxi hóa, ﬂavonoid và các
hợp chất thuộc nhóm polyphenol cũng có vai
trò hiệu quả là các yếu tố kháng viêm. Các hoạt
động kháng viêm của các hợp chất thiên nhiên
đã được báo cáo trong một số nghiên cứu và đã
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được quan sát thấy trong nhiều nghiên cứu tiền
lâm sàng (Ravipati và cs., 2012). Những phát
hiện từ nghiên cứu kháng viêm đã chứng minh
rằng các hợp chất thiên nhiên ngăn chặn hai
con đường truyền tín hiệu lớn như NF- κKinase
protein B và mitogen (MAPKs) có vai trò chính
trong việc sản xuất các chất trung gian gây viêm
khác nhau. Chính vì những lý do trên, hàm lượng

ﬂavonoid và polyphenol trong cao chiết phần trên
mặt đất cây rau ngổ đã được xác định cho giá trị
lần lượt là 16,73±1,37 mg GAE/g cao chiết và
138,30±1,89 mg QE/g cao chiết. Điều này cho
thấy, phần trên mặt đất cây rau ngổ sẽ có nhiều
tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực dược liệu về
hợp chất kháng oxi hóa hỗ trợ điều trị các bệnh
có nguyên nhân từ stress oxi hóa và viêm.

Bảng 1. Thành phần hóa học có trong cao ethanol phần trên mặt đất cây rau ngổ
Nhóm chức

Thuốc thử
FeCl3 1%
H2SO4 đậm đặc

Hiện tượng
Kết tủa xanh đen
Kết tủa màu vàng

Kết luận
+
+

Alkaloid

Wagner

+

Steroid

Liebermann-Burchard

Saponin
Tannin
Glycoside

Lắc mạnh 1 phút với nước
Gelatin mặn
Keller - Killiani

Kết tủa nâu
Xuất hiện một màu xanh lá cây hoặc xanh lục
sau một vài phút
Tạo bọt
Kết tủa bông trắng
Vòng màu tím hay nâu đỏ

Flavonoid

+
+
+

Chú thích: Dấu (+) có hiện diện; (-) không hiện diện.

3.2. Hiệu quả kháng oxi hóa của phần trên
mặt đất cây rau ngổ
Nhiều phương pháp đã được sử dụng để
xác định khả năng kháng oxi hóa của các chiết
xuất thực vật. Trong số các phương pháp này,
các hoạt động chelating kim loại RP, DPPH và
ABTS•+ được sử dụng thường xuyên nhất (Gülçin,
2011). Xét nghiệm trung hòa gốc tự do DPPH là
một trong những phương pháp lâu đời nhất để
xác định hoạt tính kháng oxi hóa (Roginsky và
Lissi, 2005). Phương pháp DPPH dựa trên thực
tế là các gốc tự do này được chuyển đổi thành
DPPH-H, dạng khử của các gốc DPPH, khi được
nhận hydro từ chất kháng oxi hóa (Elmastas,
2006). Khi hàm lượng chất kháng oxi hóa tăng
lên lượng gốc tự do của DPPH giảm tỷ lệ thuận
với nồng độ cao chiết. Trong nghiên cứu của
chúng tôi, cao chiết phần trên mặt đất cây rau
ngổ có hàm lượng chất kháng oxi hóa tương
đương μg/mL trolox tăng dần từ 1,39±0,10 μg/
mL ở nồng độ 10 μg/mL lên 10,75±0,33 μg/mL
ở nồng độ 100 μg/mL (Hình 1). Đồng thời, giá trị
IC50, DPPH của cao chiết phần trên mặt đất cây
rau ngổ là 66,36±1,47 μg/mL cho thấy hoạt tính

trung hòa gốc DPPH thấp hơn so với tinh chất
trolox (7,23±0,17 μg/mL) là 9,18 lần (Bảng 1).

Hình 1. Hiệu quả kháng oxi hóa của cao chiết
phần trên mặt đất cây rau ngổ

Ở phương pháp này, khả năng trung hòa gốc
tự do ABTS•+ của cao chiết phần trên mặt đất cây
rau ngổ cũng có liên quan đến hàm lượng chất
kháng oxi hóa có trong cao chiết. Kết quả nghiên
cứu trong Hình 1 cho thấy, hàm lượng chất kháng
oxi hóa tương đương μg/mL trolox của phần trên
mặt đất cây rau ngổ tăng từ 1,10±0,04 μg/mL ở
nồng độ 10 μg/mL lên 3,86 μg/mL ở nồng độ 100
μg/mL. Khả năng trung hòa gốc tự do của cao
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chiết đối với các gốc tự do ABTS•+ còn được thể
hiện thông qua giá trị IC50. Cụ thể, cao chiết phần
trên mặt đất cây rau ngổ có IC50, ABTS=53,36±0,68
μg/mL, kém hơn trolox (2,40±0,02 μg/mL) 22,23
lần được trình bày trong Bảng 1. Như vậy, hợp
chất ABTS bị oxi hóa bởi các chất oxi hóa thành
cation ABTS•+ có màu xanh dương đậm, nhờ vào
các chất kháng oxi hóa có trong phần trên mặt
đất cây rau ngổ đã khử màu của ABTS•+.
Năng lực khử (RP) là một cơ chế khác để xác
định khả năng cho điện tử của cao chiết. Sự hiện
diện của các chất cho điện tử trong cao chiết dẫn
đến việc khử Fe3+ thành Fe2+. Lượng Fe2+ sau đó
có thể được theo dõi bằng cách đo sự hình thành
của màu xanh ở bước sóng 700 nm. Tăng độ hấp
thu ở bước sóng 700 nm cho thấy sự gia tăng khả
năng khử. Hình 1 cho thấy hàm lượng chất kháng
oxi hóa tương đương μg/mL trolox của cao chiết
cho thấy khả năng khử của các chất chiết xuất
được nghiên cứu. Kết quả cho thấy khả năng khử
của cao chiết tăng tương quan với nồng độ của
nó. Tuy nhiên, dựa vào giá trị IC50 vẫn cho thấy
cao chiết phần trên mặt đất cây rau ngổ có năng
lực khử yếu hơn trolox, khác biệt có ý nghĩa về
mặt thống kê (p<0,05).

cứu khác cũng cho thấy rằng rau ngổ là nguyên
liệu tiềm năng trong việc sử dụng làm thuốc
kháng oxi hóa, định hướng tác dụng bảo vệ gan
(Huỳnh Anh Duy và cs., 2017a).
3.3. Hiệu quả kháng viêm in vitro của
cao chiết
Sau khi khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa in
vitro của phần trên mặt đất cây rau ngổ tiếp tục
dùng cao ethanol để khảo sát khả năng kháng
viêm thông qua hoạt động ức chế sự biến tính
protein. Sự biến tính protein là quá trình trong
đó protein mất đi cấu trúc cấp ba dưới các tác
động cơ học, hóa học hoặc nhiệt. Sự biến tính của
protein là một trong những nguyên nhân gây viêm
đã được chứng minh (Leelaprakash và Mohan,
2011). Hầu hết các protein sinh học mất chức
năng sinh học khi bị biến tính. Hoạt tính kháng
viêm của cao chiết phần trên mặt đất cây rau ngổ
được khảo sát thông qua hoạt động ức chế sự biến
tính của albumin huyết thanh bò (BSA) kết quả
được trình bày trong Bảng 2. Khả năng ức chế
sự biến tính protein của cao chiết ethanol phần
trên mặt đất cây rau ngổ tỉ lệ thuận với nồng độ,
tăng từ 16,34±0,37% ở nồng độ 10 μg/mL lên
66,34±2,00% ở nồng độ 100 μg/mL (Bảng 2).

Bảng 2. Giá trị IC50 của các phương pháp kháng
oxi hóa

Bảng 3. Hiệu suất kháng viêm của cao chiết
ethanol phần trên mặt đất cây rau ngổ

Mẫu thử

Giá trị IC50
ABTS•+

DPPH

RP

Cao chiết 53,36a ± 0,68 66,36a ± 1,47 74,17a ± 2,27
Trolox

2,40b ± 0,02 7,23b ± 0,17 3,05b ± 0,27

Ghi chú: Các ký tự theo sau trong cùng một
cột giống nhau khác biệt không có ý nghĩa về
mặt thống kê.
So với một nghiên cứu khác về hoạt tính
kháng oxi hóa của cây rau ngổ được trồng ở Ấn
Độ của Sannigrahi và cs. (2010). Trong nghiên
cứu này, phần trên không của cây rau ngổ được
ly trích qua nhiều phân đoạn dung môi khác
nhau. Mà trong đó hiệu quả trung hòa gốc tự do
DPPH của phân đoạn methanol có giá trị IC50=
66,5 μg/mL, kết quả này có sự tương đồng với
kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Nhiều nghiên
90

Nồng độ (μg/mL)
3,125
6,25
12,5
25
50
100

Hiệu suất kháng viêm
(%)
16,34f ± 0,37
20,25e ± 0,83
25,27d ± 1,89
31,70c ± 1,21
41,59b ± 1,48
66,34a ± 2,00
Ghi chú: Xem Bảng 2.

Dựa trên phương trình hồi quy tuyến tính
của cao chiết phần trên mặt đất cây rau ngổ và
chất chuẩn diclofenac theo hiệu suất xác định
được nồng độ ức chế được 50% sự biến tính BSA
(IC50). Như vậy, phần trên mặt đất cây rau ngổ có
giá trị IC50=66,19±3,10 μg/mL yếu hơn 25,56 lần
so với diclofenac (IC50=2,59±0,14 μg/mL). Nhiều
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nghiên cứu đã chỉ ra rằng giữa hoạt tính kháng oxi
hóa và kháng viêm có mối tương quan tích cực
với nhau. Những hợp chất tự nhiên giàu hoạt tính
kháng oxi hóa sẽ sở hữu khả năng kháng viêm
mạnh (Moreno-Quirós và cs., 2017).
4. Kết luận
Nghiên cứu cho thấy, cao chiết ethanol
phần trên mặt đất cây rau ngổ thể hiện các hoạt
tính kháng oxi hóa và kháng viêm khá tốt. Sự
biểu hiện các hoạt tính này có thể là do cao chiết
có chứa nhiều hợp chất tự nhiên có tác dụng
sinh học cao như ﬂavonoid, alkaloid, steroid,
tannin và glycoside. Các nghiên cứu tiếp theo
về thành phần hóa học của cao chiết đang được
tiếp tục để xác định hợp chất quy định những
hoạt tính trên./.
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