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TÓM TẮT 
Từ loài Xương quạt (Dianella ensifolia), bằng phương pháp chiết đã tạo được 

4 cặn chiết hexan, chloroform, ethyl axetat, butanol. Khảo sát hoạt tính sinh học 
của các cặn chiết hexan, ethyl axetat, butanol cho thấy nhiều hoạt tính đáng chú 
ý: hai mẫu M2B và M2H có hoạt tính ức chế sự sản sinh NO và không gây độc cho 
tế bào ở cả 2 nồng độ thử nghiệm 3µg/mL và 10µg/mL, đặc biệt ở 10µg/mL khả 
năng ức chế của M2E và M2B tương ứng là 71,74% và 65,22%; hai cặn chiết 
(M2E, M2B) đều có khả năng chống oxi hóa ở nồng độ 500µg/mL, trong đó M2E
với IC50 = 107,40 ± 2,06µg/mL. 

 Từ khóa: Dianella ensifolia; kháng viêm; chống oxi hóa. 

ABSTRACT 
Preparation of four extracts from Dianella ensifolia (n-hexane, chloroform, 

ethyl axetate, buthanol) by extraction method. Investigating the biological 
activity of the hexane, ethyl axetate, buthanol extracts showed many remarkable 
activities: the hexane and buthanol extracts have activity to inhibit NO 
production and not toxic to cells in both concentrations 3µg/mL and 10µg/mL 
tests, especially at 10µg/mL of inhibitory capacities of the ethyl axetate and 
buthanol extracts are 71.74% and 65.22% respectively; Two extraction residues 
(the ethyl axetate, buthanol extracts) are both antioxidant at a concentration of 
500µg/mL, of which the ethyl axetate extract with IC50 = 107.40 ± 2.06µg/mL. 
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1. GIỚI THIỆU  
Xương quạt (Dianella ensifolia) thuộc họ Liliaceae là loài 

có thân rễ nằm ngang, thân cao chừng 40 - 50cm, có thể tới 
1m. Lá mọc so le, ôm lấy thân theo hai bên thân hình nan 
quạt giấy trông như chiếc quạt hay quân bài. Xương quạt 
phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Nam Nhật Bản, Trung Quốc và 
các nước Đông Nam Á, Australia, Nepan, Châu Phi và các 
đảo Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, chúng phân bố hầu khắp 
từ Bắc đến Nam [1-3]. Dianella ensifolia (L.) DC có vị cay, tính 
ấm và độc. Trong dân gian, người ta sử dụng loài này để 
điều trị mụn nhọt, lở loét, khử độc, sát trùng và rễ của nó 
được sử dụng trong các bệnh về thận và đau bụng [4].   

Theo các nghiên cứu đã công bố, Dianella ensifolia có 
thành phần hóa học chủ yếu là các hợp chất triterpen, 
flavan, dẫn xuất benzoid [5-7].  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Mẫu nguyên liệu 

Mẫu Xương quạt được thu hái ở Lâm Đồng vào tháng 
5/2017, tên khoa học do CN. Trần Thái Vinh - Viện Nghiên 
cứu khoa học Tây Nguyên xác định. 

2.2. Tạo các cặn chiết 

 
Sơ đồ 1. Quy trình chiết mẫu Xương quạt 

Mẫu sau khi thu hái được rửa sạch, sấy khô (3,0kg), 
nghiền nhỏ và ngâm chiết bốn lần trong hỗn hợp 
EtOH/nước (90:10), ở nhiệt độ phòng. Sau khi cất loại dung 
môi EtOH dưới áp suất giảm, dịch nước còn lại được chiết 
phân lớp lần lượt với n-hexan, chloroform, ethyl axetat và 
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n-BuOH (mỗi loại chiết 1,5l x 3lần). Cất loại dung môi của 
các dịch chiết thu được dưới áp suất giảm thu được các cặn 
chiết tương ứng cặn 19g n-hexane (M2H), 46g cặn 
chloroform (M2C), 9g cặn ethyl axetat (M2E), 62g cặn  
n-BuOH (M2B) (Sơ đồ 1).  

2.3. Khảo sát hoạt tính sinh học  
Tiến hành thử các hoạt tính sinh học của các cặn chiết 

tạo được tại Trung tâm tiên tiến về hóa sinh hữu cơ,  
Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam. 

Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định (VSVKĐ) của các 
cặn chiết được thử nghiệm bằng phương pháp pha loãng 
nồng độ. Đây là phương pháp thử hoạt tính kháng VSVKĐ 
và nấm (được cung cấp bởi Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh an 
toàn thực phẩm quốc gia) nhằm đánh giá mức độ kháng 
khuẩn mạnh yếu của các mẫu thử thông qua các giá trị thể 
hiện hoạt tính là MIC (nồng độ ức chế tối thiểu) [8]. 

Khả năng kháng viêm được đánh giá thông qua phương 
pháp xác định hoạt tính ức chế sản sinh nitric oxit (NO) trên 
tế bào RAW264.7 (được nuôi cấy ở Viện Hóa sinh biển) [9] 

Hoạt tính chống oxi hóa được thực hiện theo phương 
pháp quét gốc tự do DPPH [10]. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Tiến hành khảo sát hoạt tính sinh học 3 cặn chiết M2H, 

M2E, M2B của loài Xương quạt: hoạt tính kháng vi sinh vật 
kiểm định (VSVKĐ), hoạt tính kháng viêm, hoạt tính chống 
oxi hóa. 

3.1. Khả năng kháng vi sinh vật kiểm định 
Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các cặn chiết 

được thử nghiệm trên 3 chủng vi khuẩn Gram (–) 
(Escherichia coli ATCC25922, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC27853, Salmonella enterica ATCC13076), 3 chủng 
Gram (+) (Enterococcuc. faecalis ATCC29212, 
Staphylococus aureus ATCC25923, Bacillus cereus ATCC 
13245), 1 chủng Nấm men Candida albicans ATCC10231. 

Bảng 1. Kết quả hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định 
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MIC(µg/ml) 
1 M2B - - - - - - 128 
2 M2H - - - - - - 128 
3 M2E - - - - - - 128 

Kháng 
sinh 

a Streptomycin 256 256 128 32 256 128 - 
b Cyclohexamide       32 

a Chất đối chứng cho các chủng vi khuẩn 
b Chất đối chứng cho nấm 
(-) Không có hoạt tính 

Kết quả hoạt tính kháng VSVKĐ được đưa ra ở Bảng 1, 
cho thấy các mẫu cặn chiết thử nghiệm không thể hiện 
hoạt tính trên các dòng vi khuẩn Gram âm và Gram dương. 
Chỉ duy nhất đối với chủng nấm men C. albicans 
(ATCC10231) là có thể hiện hoạt tính yếu. 

3.2. Khả năng kháng viêm 
Gốc tự do nitric oxide (•NO) được sản sinh ở nhiều loại 

tế bào khác nhau. Dạng •NO xuất tiết có mặt ở các tế bào 
như đại thực bào, nguyên bào sợi hay tế bào gan thường 
được sản sinh với lượng lớn khi xuất hiện các đáp ứng viêm 
[11]. Vì vây, việc xác định khả năng kháng viêm được đánh 
giá thông qua phương pháp xác định hoạt tính ức chế sản 
sinh nitric oxit (NO) trên tế bào RAW264.7. Kết quả thử trên 
các cặn chiết ở hai nồng độ thử nghiệm 3µg/mL và 
10µg/mL được đưa ra ở bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả sàng lọc hoạt tính ức chế sự sản sinh NO của các cặn chiết 

Tên mẫu Nồng độ % Ức chế % Tế bào sống 

M2E 
3µg/mL 39,13 > 100,00 

10µg/mL 56,52 > 100,00 

M2B 
3µg/mL 52,17 > 100,00 

10µg/mL 71,74 99,59 

M2H 
3µg/mL 63,04 > 100,00 

10µg/mL 65,22 91,84 

Cardamonin* 
0,3µM 17,12 99,62 
3µM 93,45 81,35 

* Chuẩn đối chứng dương 

Kết quả ở cả hai nồng độ thử nghiệm 3µg/mL và 
10µg/mL, hai mẫu M2B và M2H có hoạt tính ức chế sự sản 
sinh NO và không gây độc cho tế bào. Còn mẫu M2E chỉ có 
hoạt tính ức chế sự sản sinh NO tốt và không làm ảnh 
hưởng đến sự sống sót của tế bào ở nồng độ thử nghiệm 
10µg/mL. 

3.3. Khả năng chống oxi hóa 
1,1- diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) là một gốc tự do 

bền, có màu tím và có độ hấp thụ cực đại ở bước sóng 
517nm. Khi có mặt chất chống oxi hóa, nó sẽ bị khử thành 
1,1- diphenyl-2-picryhydrazine (DPPH-H) có màu vàng. Đo 
độ giảm hấp thụ ở bước sóng 517nm để xác định khả năng 
khử gốc DPPH của chất chống oxi hóa. 

Tiến hành xác định khả năng quét gốc tự do DPPH ở các 
nồng độ 100 và 500µg/mL của các cao chiết kết quả cho 
thấy cao chiết M2E, M2B có hoạt tính tốt ở nồng độ thử 
nghiệm 100µg/mL. Hai mẫu này được tiếp tục tiến hành 
thử nghiệm  để xác định giá trị IC50 (bảng 3). 

Bảng 3. Kết quả hoạt tính chống oxi hóa quét gốc tự do DPPH của các cao chiết 

STT Tên mẫu Nồng độ thử (µg/mL) % Ức chế Giá trị IC50 (µg/mL) 

1 M2E 
100 39,19 

107,40 ± 2,06 
500 83,60 

2 M2B 
100 15,14 

290,67 ± 2,76 
500 61,62 
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3 M2H 
100 4,14 

>500 
500 36,04 

Ascorbic acid* 
10 44.95 

11,49 ± 0,85 
50 93.64 

* Chất đối chứng  

Với các kết quả thu được, cao chiết M2E có giá trị IC50 
tốt nhất (107,40 ± 2,06µg/mL).  

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ  
Từ mẫu cây Xương quạt (Dianella ensifolia) thu hái ở Lâm 

Đồng đã tiến hành chiết tạo ra 4 cặn chiết hexan (M2H), 
chloroform (M2C), ethyl axetat (M2E), butanol (M2B).  

Khảo sát hoạt tính sinh học của ba cặn chiết tạo được 
M2H, M2E, M2B cho thấy với chủng nấm men C. albicans 
thì cả ba cặn chiết cho hoạt tính rất yếu. Thử khả năng 
kháng viêm, hai mẫu M2B và M2H có hoạt tính ức chế sự 
sản sinh NO và không gây độc cho tế bào ở cả hai nồng độ 
thử nghiệm 3µg/mL và 10µg/mL, đặc biệt ở 10µg/mL khả 
năng ức chế của M2E và M2B tương ứng là 71,74% và 
65,22%. Bên cạnh đó, hai cặn chiết (M2E, M2B) đều có khả 
năng chống oxi hóa ở nồng độ 500µg/mL, đáng chú ý là 
M2E với IC50 = 107,40 ± 2,06µg/mL. 
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