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MỞ ĐẦU 

Loài dầu giun còn gọi là rau muối rừng hay kinh giới đất có tên khoa học là 

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants. Loài này là thực vật mọc hoang ở 

khắp miền đồng bằng, ven các triền sông, miền trung du và miền núi các tỉnh phía Bắc, 

vùng Tây Nguyên, đặc biệt là Đà Lạt. Ngoài ra,  D. ambrosioides  còn được phân bố các 

nước châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ. Từ xa xưa D. ambrosioides được biết đến là một loại 

thực vật quan trọng không chỉ trong y học cổ truyền mà còn được sử dụng làm thực 

phẩm, gia vị,…. (Lợi, 2006). 

Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học của loài 

Dysphania ambrosioides. Năm 2019, Zago và cộng sự chỉ ra rằng chiết suất cồn 70% 

trong 48 tiếng chứa tannin, flavonoid, alkaloid, anthraquinon. Bên cạnh đó, D. 

ambrosioides cũng chứa saponin (ở toàn bộ loài), axit hữu cơ (butyric, citric, ferulic, 

malic, succinic, tartaric, vanillic), tannin (phần trên mặt đất), atethole, kaempferol, 

quercetin, santonin (quả), betain, chenopodiosides, heterosides (rễ) (Ehiabhi và cộng 

sự, 2012). Các nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng tinh dầu D. ambrosioides bao gồm 

một hỗn hợp phức tạp của monoterpen và sesquiterpenes, và nhiều loại andehit, axit, 

rượu và xeton (Koba và cộng sự, 2009). Đặc biệt ở một số nước trên thế giới, D. 

ambrosioides đã được sử dụng làm thuốc diệt giun sán (Kliks, 1985; Jiménez-Osornio 

và cộng sự, 1996). Tại Mỹ, loài đã được sử dụng như một loại thuốc tẩy giun (Zamilpa 

và cộng sự, 2019) và điều trị bệnh lỵ amip (Ávila-Blanco và cộng sự, 2014). Ở 

Philippines, người dân địa phương đã sử dụng lá để điều trị chứng khó tiêu ở trẻ em 

trong nhiều thế kỷ (Cantoria, 1976). Nước sắc của lá cũng đã được sử dụng ở Trung Mỹ 

như một loại thuốc chống co thắt và điều trị loét (Hurrell và cộng sự, 2018). 

Tại Việt Nam, nghiên cứu gần nhất về thành phần tinh dầu D. ambrosioides của 

Ngân và cộng sự (2020) tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai chỉ ra hiệu suất chưng cất đạt 

0,8435% với các thành phần chính của tinh dầu thu được chủ yếu gồm 2,3-dehydro-1,4-

cineole, α -terpinene, isoascaridole và p-cymene. D. ambrosioides là một loài phân bố 

rộng và là một loài có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y học, sinh học, 

thực phẩm, mỹ phẩm, …. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về loài ở Việt Nam còn 

hạn chế do vậy việc nghiên cứu về thành phần hóa học của loài này là rất cần thiết, có 

thể làm tiền đề cho các nghiên cứu khoa học khác.   
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Từ những vấn đề trên chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài “Bước đầu đánh giá sơ 

bộ thành phần hóa học loài Dầu giun (Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants) phân bố ở Đà Lạt.” có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhằm bước đầu làm sáng 

tỏ các cơ sở khoa học của loài loài này, phát huy giá trị kinh tế và bảo tồn nguồn gen 

thực vật. 

Nội dung nghiên cứu: 

- Tách chiết và định tính hợp chất thứ cấp chính có trong loài dầu giun Dysphania 

ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants ở Đà Lạt. 

- Phân tích thành phần tinh dầu của loài dầu giun Dysphania ambrosioides (L.) 

Mosyakin & Clemants ở Đà Lạt. 
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CHƯƠNG I. TỔNG QUAN 

1.1. Khái quát về chi Dysphania 

Chi Dysphania thuộc họ Amaranthaceae, có nguồn gốc từ miền Trung và Nam Mỹ, 

phân bố hầu hết các nước trên thế giới bao gồm Bắc Mỹ (Stohlgren và cộng sự, 2013), 

Châu Âu (Pace và Tammaro, 2001), Châu Á (Liu và cộng sự, 2006; Mito và Uesugi, 

2004), và Châu Phi (Brown và cộng sự, 1985). Tại Úc và New Zealand, Dysphania được 

ghi nhận có 20 loài (Wilson, 1984; Shepherd và Wilson, 2008). Đến nay, Dysphania là 

một trong những chi lớn nhất trong phân họ Chenopodioideae, bao gồm 50 loài 

(Sukhorukov và cộng sự, 2018), tuy nhiên theo The Plant List (2013) chi Dysphania bao 

gồm 53 loài.  Năm 2013, ở dãy Himalaya và Tây Tạng đã phát hiện 8 loài bản địa và 2 

loài ngoại lai của chi Dysphania (Perth, 2011; Sukhorukov, 2014; Sukhorukov và 

Kushunina, 2014; Sukhorukov và cộng sự, 2015). Năm 2021, Uotila và cộng sự nghiên 

cứu phát sinh loài dựa trên phân tử, dẫn đến họ Dysphanieae được thành lập và chi 

Dysphania là một trong số chi thuộc họ này. Trong đó, loài Dysphania ambroisioides 

(L.) Mosyakin & Clemants đã và đang được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. 

1.2. Tình hình nghiên cứu thành phần hóa học của chi Dysphania 

Theo nghiên cứu của Morteza vào năm 2015 thì Dysphania botrys có chứa 

flavonoid, alcaloid và một số terpenoid. Bên cạnh đó theo nghiên cứu của Khan và cộng 

sự (2019) kết quả định tính thành phần hóa học của Dysphania botrys bằng chiết xuất 

MCE (methanolic crude extract) cho thấy sự hiện diện của alkaloid, phenol, flavonoid, 

saponin, tannin và sterol. Tuy nhiên, trong chiết xuất phân đoạn n-hexan (HxF) chỉ ghi 

nhận được flavonoid và saponin (Khan và Jan, 2019). Trong phân tích định lượng 

(HPLC) của tất cả các dung môi, phần etyl axetat (EAF) có lượng phenol cao nhất là 

27,4 mg/g, các hoạt chất khác như flavonoid là 15,5 mg/g và alkaloid là 3,14 mg/g, theo 

MCE hiển thị thì lượng saponin tối đa là 34,3 mg/g (Khan và Jan, 2019).  

Một số thành phần đã được phân lập từ Dysphania graveolens bao gồm 

stigmasterol, stigmast-22-en-3-ol and 3-sitosteryl glucoside), flavonoids (pinostrobin, 

pinocembrin, chrysin, rutin and narcissin), sesquiterpenoids ((+)-8-hydroxyelemol, 

(+)-8-cetoxycryptomeridiol và cryptomeridiol một dẫn xuất của axit o-coumaric (Mata 

và cộng sự, 1986; Calzada và cộng sự, 2003). Bên cạnh đó bằng phương pháp HPLC 
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nghiên cứu vào năm 2012 của Rivero đã định lượng ba hoạt chất flavonoid. Đối với mỗi 

hợp chất, phản ứng tuyến tính được đánh giá trong khoảng 0,5–2,0 mg / mL đối với 

pinostrobin , 0,25–1,25 mg / mL đối với pinocembrin (2) và 0,05–0,5 mg / mL đối với 

chrysin. Các thành phần chính trong D. graveolens là p-cymene (84,85%) và eucalyptol 

(11,26%). Các nghiên cứu dược lý được thực hiện trên các chất chiết xuất và hợp chất 

từ cây đã cho thấy chúng có tác dụng tẩy giun sán (Camacho và cộng sự, 1991), khử 

trùng (Rojas và cộng sự, 1992), chống động vật nguyên sinh (Calzada và cộng sự, 2003) 

và hoạt động co thắt (Meckes và cộng sự, 1998). 

Độc tính và đặc tính tẩy giun sán của D. multifida là do sự hiện diện của 

monoterpene peroxide ascaridole (Gadano, Gurni, và Carballo, 2007; Gastaldi và cộng 

sự, 2018). Hàm lượng flavonoid và diterpenes trong D. multifida cao nên loài có khả 

năng ứng dụng trong y học. Các loài D. glomulifera (Nees) Paul G.Wilson và D. 

littoralis R.Br., được chứng minh là có chứa nồng độ cyanid cao (McKenzie và cộng sự, 

2007). Đặc biệt là trong mùa khô nồng độ cyanid trong thực vật thuộc chi Dysphania đủ 

cao để giết gia súc và cừu sau khi tiêu thụ hơn 200 g thực vật tươi (McKenzie và cộng 

sự, 2007). 

Các bộ phận D. botrys sau khi chiết suất có thể thu được 0,08-2% tinh dầu nên 

loài này chủ yếu được sử dụng để đặt trong quần áo vì mùi của nó giúp xua đuổi côn 

trùng gây hư hỏng quần áo (Kay, 1996). Mùi đặc trưng của cây là do monoterpenes và 

sesquiterpenes (Kletter và Kriechbaum, 2001). Thành phần tinh dầu của D. Botrys gồm 

có monoterpenes (camphor, δ-3-carene, fenchone, linalool, menthone, nerol, β-pinene, 

pulegone, terpineol-4 and thujone) và sesquiterpenes (β-elemene, elemol và β-eudesmo) 

(Buchbauer, Jirovetz, Wasicky, Walter, và Nikiforov, 1995). Theo một số nghiên cứu, 

tinh dầu đa dạng về số lượng và thành phần (Kletter và Kriechbaum, 2001). Các 

sesquiterpenoid hai vòng được tìm thấy ở D. Botrys có khả năng kháng nấm (Kokanova-

Nedialkova, Nedialkov, và Nikolov, 2009). Tinh dầu từ các bộ phận trên không của 

D.botrys được thu thập từ tỉnh Tây Azerbaijan của Iran được thu nhận bằng hai phương 

pháp, chưng cất thủy lực và chiết xuất dung môi sử dụng n-hexan. Bằng phương pháp 

chưng cất thủy lực các thành phần chính của D.botrys là α eudesmol (15,2%), epi-α-

muurolol (11,1%) và cubenol (10,2%). Các hợp chất chính là α chenopodiol axetat 
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(35,0%) và eudesma 3,11-dien-6-α-ol (18,9%) được xác định bằng phương pháp chiết 

xuất dung môi sử dụng n-hexan (Chalabian, Monfared, Larijani và Saldouzi, 2006). 

Đối với tinh dầu của Dysphania schraderiana chứa nhiều hợp chất sesquiterpenes 

có giá trị y học. Đồng thời trong quá trình sinh tổng hợp đã thu nhận được terpene 

Farnesyl pyrophosphate synthase (FPPS) là một enzyme điểm nhánh quan trọng (Fu và 

cộng sự, 2019). 

Theo nghiên cứu của Yossen và cộng sự (2019) một trong những thành phần 

terpenoid chính của tinh dầu D. multifida là α-terpinene đã xua đuổi thành công loài ong 

bắp cày Vespula germanica trên cánh đồng cày trong điều tự nhiên ở Patagonia 

Argentina (Yossen và cộng sự, 2019). Bên cạnh đó, D. Multifida còn chứa ascaridole, 

chất đã được ghi nhận có chức năng an thần, giảm đau và kháng nấm (Retamar, de 

Iglesias, Di Giacomo, và Calvarano, 1975). Ascaridole cũng cho thấy hoạt động chống 

lại các dòng tế bào khối u khác nhau trong ống nghiệm (Efferth và cộng sự, 2002). Kết 

luận đầu tiên là gợi ý đầu tiên rằng ascaridole có thể là một loại thuốc tiềm năng để điều 

trị ung thư.  

Tinh dầu của chi Dysphania được đánh giá cao trong nhiều năm để trị giun sán 

cho người và động vật (Bye, 1986; Githiori và cộng sự, 2006); do đó thu hút sự quan 

tâm của các nhà nghiên cứu về thành phần tinh dầu của một số loài trong chi. Sau khi 

phân tích các nghiên cứu cho thấy rằng ascaridole là thành phần hoạt động có liên quan 

đến việc để trị giun cho người và động vật (Sagrero-Nieves và Bartley, 1995; Owolabi 

và cộng sự, 2009; Jardim và cộng sự, 2010; Monzote và cộng sự, 2011). Bên cạnh đó 

cũng có nghiên cứu cho rằng tinh dầu D. graveolens chứa eucalyptol (42.9%) và p-

cymene (16.5%) và không có cis-ascaridole (Rivero-Cruz, 2012). 

1.3. Khái quát về loài Dysphania ambroisioides 

Dysphania ambroisioides L. Mosyakin & Clemants còn được gọi là Chenopodium 

ambroisioides, họ Rau muối (Chenopodiaceae), trên thế giới thường được gọi là cỏ ngọt 

hoặc chè Mexico (Hurrell và cộng sự, 2018), ở Việt Nam được gọi với tên dầu giun, cỏ 

hôi, kinh giới đất, rau muối dại, ... (Grozeva và Stoeva, 2006). Loài này là một loại thảo 

mộc sống lâu năm, hàng năm hoặc ngắn ngày (Soares và cộng sự, 2017) có lông, mùi 

thơm nồng (Grozeva và Stoeva, 2006). D. ambroisioides có nguồn gốc từ Trung và Nam 

Mỹ, phân bố chủ yếu từ khí hậu ôn đới đến cận nhiệt đới và nhiệt đới ở Bắc bán cầu 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22Fu+SuHong%22
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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(Uotila, 1990; Clemants và Mosyakin, 2008). Tại Việt Nam, D. ambroisioides mọc khắp 

Bắc Bộ, Trung Bộ nhưng ở Bắc Bộ loài này phát triển mạnh và phân bố rộng hơn (Lợi, 

2006). 

Năm 2006, theo Đỗ Tất Lợi Dysphania ambroisioides thích hợp trồng ở đất phù 

sa; ở Bắc bộ, loài mọc tự nhiên ở hai bên bờ sông Hồng, từ Vĩnh Phúc tới Nam Hà, ven 

biển tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Đồ Sơn và những nơi cao mát như Sapa, Đà Lạt. D. 

ambroisioides mọc dại từ đầu mùa xuân đến giữa mùa hè thì ra hoa kết quả, đến tháng 

8-9, quả chín hạt rụng xuống đất, những cây bị đất phù sa tràn ngập thì thối chết nhưng 

hạt bị vùi xuống đất đến mùa xuân lại mọc lên (Lợi, 2006).  

Dysphania ambroisioides cao từ 30–80 cm, thân mọc đối, phân nhánh nhiều, có 

vân (Grozeva và Stoeva, 2006), thân cây được bao phủ bởi các lông bài tiết (Fatokun và 

cộng sự, 2019). Lá mọc xen kẽ, có cuống, gốc thuôn đầu nhọn dài 5,5 - 5,7 cm, rộng 1 

– 2 cm, khía thùy không đều, đầu thùy nhọn (Bích và cộng sự, 2006), trên các gân lá 

thường có lông, hoa mọc thành hình xim đơm (glomerule) (Fatokun và cộng sự, 2019). 

Loài này thường ra hoa ở các kẽ lá, giữa chùm hoa là hoa đực hoặc hoa lưỡng tính, bao 

xung quanh là hoa cái nhỏ và không có cuống, hoa có màu xanh, vàng nhạt (Sá và cộng 

sự, 2015). Đường kính hoa khoảng 1mm, bao hoa có thùy trái xoan tù ở đầu nhị 5 đôi, 

khi tiêu giảm còn 2 hoặc 3 bao phấn hình trái xoan (Fatokun và cộng sự, 2019). Quả 

màu lục nhạt hoặc nâu nhạt, hình cầu, đường kính thường là 1.5mm, cùi mỏng, có lá đài 

không rụng, trong chứa một hạt nhỏ đen và bóng có vị hắc đặc biệt  (Grozeva và Stoeva, 

2006).  

Dysphania ambroisioides phân bố rộng rãi và có giá trị trong y học nên nó được 

sử dụng như một vị thuốc trên toàn thế giới (Hurrell và cộng sự, 2018). Ở Brazil, loài 

này được liệt kê trong danh sách loài thuốc quốc gia được hệ thống y tế quan tâm 

(Bibiano và cộng sự, 2019). Năm 2014, nghiên cứu chỉ ra rằng loại thảo mộc này được 

sử dụng trong điều trị các bệnh tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu sinh dục, rối loạn mạch máu 

và thần kinh (Ávila-Blanco và cộng sự, 2014).  Ngoài ra, D. ambroisioides cũng cho 

thấy các tác dụng đã được thử nghiệm sau đây: chống oxy hóa (Speisky và cộng sự, 

2006; Kumar và cộng sự, 2007), điều hòa miễn dịch (Rossi-Bergamann và cộng sự, 

1997), thuốc giảm đau tim, giãn cơ (Alonso và Desmarchelier, 2005), chống viêm khớp 

(Pereira và cộng sự, 2018). Ở Mỹ loài Dầu giun đã được sử dụng như một loại thuốc tẩy 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#13
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giun (Zamilpa và cộng sự, 2019), và trong chữa trị bệnh lỵ amip (Ávila-Blanco và cộng 

sự, 2014). Ở Philippines, người dân đã sử dụng lá loài này để điều trị chứng khó tiêu ở 

trẻ em trong nhiều thế kỷ (Cantoria, 1976). Nước sắc của lá cũng đã được sử dụng ở 

Trung Mỹ như một loại thuốc chống co thắt và điều trị viêm loét (Hurrell và cộng sự, 

2018). Ngoài ra, loài này đã được ứng dụng để điều trị bệnh leishmaniasis trên da ở 

Brazil (França và cộng sự, 1996), và trị đau bụng, cảm lạnh ở Châu Phi và Mexico (Lall 

và Meyer, 1999; Calzada và cộng sự, 2010). D. ambroisioides cũng được chứng minh 

là một chất ức chế mạnh đối với các ký sinh trùng nguyên sinh nội bào, chẳng hạn như 

Leishmania amazonensis (Patrício và cộng sự, 2008), Plasmodium falciparum (Cysne 

và cộng sự, 2016), và Trypanosoma cruzi (Kiuchi và cộng sự, 2002), và có tác dụng gây 

độc không đáng kể đối với tế bào nấm Candida albicans (Zago và cộng sự, 2019). Hiện 

nay, tinh dầu và chiết suất của D. ambroisioides đang được sử dụng với mục đích thương 

mại, điều trị các bệnh ở người, cũng như trong sản xuất nước hoa và mỹ phẩm (Calzada 

và cộng sự, 2010; Hewis và cộng sự, 2020). Bên cạnh đó, tinh dầu D. ambroisioides còn 

có khả năng chống nấm, diệt ký sinh trùng, côn trùng (Sá và cộng sự, 2015). Những 

công dụng trên của D. ambrosioides phụ thuộc vào thành phần, hàm lượng cũng như 

tính chất của các hợp chất có trong loài (Barros và cộng sự, 2013). 

1.4. Tình hình nghiên cứu thành phần hóa học của loài Dysphania ambroisioides 

Trong nhiều năm qua, tinh dầu của chi Dysphania được đánh giá cao bởi có tác 

dụng trị giun sán cho người và động vật, do đó chi này đã thu hút sự quan tâm của các 

nhà nghiên cứu về thành phần tinh dầu của một số loài trong chi (Bye, 1986). Sau khi 

phân tích các nghiên cứu cho thấy ascaridol là thành phần quan trọng có liên quan đến 

việc điều trị giun cho người và động vật (Sagrero-Nieves và Bartley, 1995; Owolabi và 

cộng sự, 2009; Jardim và cộng sự, 2010; Monzote và cộng sự, 2011). 

 Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học của Dysphania 

ambroisioides. Năm 2013, các nhà khoa học đã ghi nhận sự có mặt của các nhóm hợp 

chất chính như flavonoid, axit béo và tocopherols (Barros và cộng sự, 2013). Các hợp 

chất hữu cơ có trong D. ambroisioides là carbohydrate, axit amin, protein, flavonoid, 

flavon, flavonols như kaempferol, quercetin và isorhamnetin, phytosterol avenasterol và 

spinasterol, saponin, alkaloid, vitamin, monoterpen; chẳng hạn như β-myrcene, cis-β 

ocimene, geraniol, limonene, α-terpinolene, σ-cimene, carvacrol, thymol, α-terpinene, 
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carvone, pinocarvone, piperitone và ascaridol; sesquiterpenes β-caryophyllene và γ-

curcumin, cũng như α-carotene và β-caroten (Carrillo-López và cộng sự, 2014; Carrillo-

López và cộng sự, 2016). Theo nghiên cứu về tinh dầu Dysphania ambroisioides của 

Riffi và cộng sự (2020) cho thấy hàm lượng flavonoid được tách chiết đạt 20,19 mg / g 

thấp hơn so với giá trị được tìm thấy ở nghiên cứu của Tanzeel và cộng sự (2018) là 57 

± 1,41 µg / mg. Zago và cộng sự  (2019) chỉ ra rằng chiết xuất cồn 70% trong 48 giờ 

chứa tannin, flavonoid, alkaloid, anthraquinon. Bên cạnh đó, D. ambroisioides cũng 

chứa saponin ở toàn bộ cây; axit hữu cơ (butyric, citric, ferulic, malic, succinic, tartaric, 

vanillic), tannin ở phần trên mặt đất; atethole, kaempferol, quercetin, santonin ở quả; 

betain, chenopodiosides, heterosides ở rễ (Pinedo và cộng sự, 1997; Alonso và 

Desmarchelier, 2005; Kokanova-Nedialkova và cộng sự, 2009; Ehiabhi và cộng sự, 

2012). 

Các nghiên cứu cho thấy tinh dầu Dysphania ambroisioides bao gồm một hỗn hợp 

phức tạp của monoterpen và sesquiterpenes, và nhiều loại andehit, axit, rượu và ceton 

(Koba và cộng sự, 2009). Mùi thơm của tinh dầu D. ambroisioides là do ascaridole 

chiếm hàm lượng cao từ 42-90 % (Dembitsky và cộng sự, 2008), tinh dầu D. 

ambroisioides giàu ascaridole, -terpinene, p-cymene và caryophyllene oxide (Monzote 

và cộng sự, 2014). Ngoài ra tinh dầu còn chứa aritasone, camphene, β-carophyllene, p-

cimol, p-cymene, n-docosane, geraniol, γ-gurjunene, n-hentriacontane, n-heptacosane, 

limonene, myrcene, n-octacosan, phellandrene, α- và β-pinen, pinocarvone, safrol, 

spinasterol, α-terpinene và γ-terpinene, terpynil-acetate, terpynil-salicylate, thymol, tri- 

acontyl-alcohol (Zhu và cộng sự, 2012).  

Tinh dầu Dysphania ambroisioides tại Trung Quốc có chứa -terpinene (32,9%), 

p-cymene (24,2%) (Li và cộng sự, 2020); tại khu vực Najran ở Ả Rập Xê Út, tinh dầu 

của loài chứa các hợp chất có hàm lượng cao như cis-ascaridole (38,1%), p-cymene 

(19,3%), -terpinene (13,2%), trans-ascaridole (6,3%) (Almadiy và cộng sự, 2020). Tuy 

nhiên, nghiên cứu ở Bang Chaza-Niger, Nigeria cho thấy tinh dầu chứa -terpinene 

(48,7%), p-cymene (21,7%), trans--terpinyl butanoate (17,1%), ascaridole (5,7%) 

(Fatokun và cộng sự, 2019). Mặc khác, tinh dầu thu được ở Bhimtal, Ấn Độ lại chứa 

nhiều -terpinene (72,5%), p-cymene (20,6%), terpinolene (2,5%) (Bisht và cộng sự, 

2019). Ở Togo, 11 hợp chất đã được xác định trong mẫu tinh dầu D. ambroisioides đại 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#17
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#15
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diện cho 99,03% tổng lượng compozid được phát hiện bao gồm ascaridole (51,12%), p-

cymene (19,88 %), neral (8,70%) và geraniol (7,55%) là thành phần chính (Koba và 

cộng sự, 2009). Ngoài ra, các thành phần đáng chú ý khác được xác định trong tinh dầu 

loài này là α-terpinene (6,35%), carvacrol (2,10%) (Koba và cộng sự, 2009). Tinh dầu 

D. ambrosioides bao gồm 5 hydrocacbon monoterpene (28,94%) và 6 oxygenatde 

monoterpene (70,09%) (Koba và cộng sự, 2009). Tại Yemen, thành phần chính của tinh 

dầu là monoterpenoit oxy hóa và hydrocacbon monoterpene ở nồng độ lần lượt là 85,3% 

và 8,8%. Ascaridole (54,2%), isoascaridole (27,7%) và p-cymene (8,1%) là các hợp chất 

chính trong tinh dầu (Al-kaf và cộng sự, 2016).  

Tại Việt Nam, hiện chưa có nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học của loài 

Dysphania ambroisioides. Năm 2020, Ngân và cộng sự đã tiến hành tách chiết tinh dầu 

D. ambroisioides ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đạt hiệu suất chưng cất là 0,8435%. 

Hiệu suất thu tinh dầu ở Việt Nam 2020 do Ngân và cộng sự thực hiện cao hơn so với 

hiệu suất thu tinh dầu D. ambroisioides ở Brazil (0,3%) và Yemen (0,52%) (Jardim và 

cộng sự, 2008; Al-badani và cộng sự, 2017), thấp hơn so với hiệu suất chiết tinh dầu ở 

Trung Quốc (2,12%)  (Zhu và cộng sự, 2012). Các thành phần chính của tinh dầu thu 

được ở Lào Cai là được xác định là 2,3-dehydro-1,4-cineole (55%), α-terpinene (15,2%), 

isoascaridole (15,3%) và p-cymene (9,8%) (Ngân và cộng sự, 2020). 

1.5. Tình hình nghiên cứu hoạt tính sinh học và ứng dụng của loài Dysphania 

ambroisioides 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Dysphania ambroisioides có khả năng ngăn chặn 

hình thành khối u ở người và động vật (Nascimento và cộng sự, 2006), tiêu diệt động 

vật nguyên sinh (Guerra và cộng sự, 2001; Kiuchi và cộng sự, 2002; Monzote và cộng 

sự, 2004), thuốc kháng virus (Mokni và cộng sự, 2019), điều hòa miễn dịch (Rodrigues 

và cộng sự, 2021), kháng viêm (Reyes-Becerril và cộng sự, 2019), chất chống oxy hóa 

(Bezerra và cộng sự, 2019), và các hoạt tính sinh học khác, bao gồm, các hoạt động 

chống đái tháo đường, kháng khuẩn và chống huyết khối (Dembitsky và cộng sự, 2008). 

Ascaridole trong tinh dầu Dysphania ambroisioides đã được chứng minh như một 

chất chống ký sinh trùng hiệu quả qua các báo cáo của Monzote và cộng sự (2014). 

Nghiên cứu cho thấy, các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm với amastigotes và 

promastigotes của Leishmania amazonensis ascaridole biểu hiện tác dụng ức chế lớn 
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hơn so với tinh dầu thô, với giá trị IC50 là 1,1 lg / mL đối với amastigote, và 0,1 lg / mL 

đối với promastigote (Monzote và cộng sự, 2014). 

Đặc biệt, xà phòng tạo bọt bổ sung thêm tinh dầu Dysphania ambroisioides giúp 

tăng tác dụng diệt khuẩn (Chiasson và cộng sự, 2004; Kouam và cộng sự, 2015). Khi 

dùng tinh dầu với liều lượng 200 ppm làm giảm mật độ quần thể ấu trùng Anopheles 

gambiae và vector sốt rét Anopheles gambiae (Bigoga và cộng sự, 2013). Theo nghiên 

cứu của Massebo và cộng sự thực hiện vào năm 2009 đã phát hiện ra tinh dầu loài này 

có khả năng diệt ấu trùng và xua đuổi các loài muỗi từ đó kết luận rằng tinh dầu D. 

ambroisioides có thể được ứng dụng nhiều hơn trong việc chống lại bệnh sốt rét 

(Massebo và cộng sự, 2009). 

Bên cạnh những đặc tính dược lý, tinh dầu của Dysphania ambroisioides thể hiện 

hoạt tính kháng nấm in vitro và in vivo (Kumar và cộng sự 2007; Chekem và cộng sự, 

2010) và kháng khuẩn (Monzote và cộng sự, 2014) chống Entamoeba histolytica in vitro 

và in vivo (Ávila-Blanco và cộng sự, 2014). Hoạt động kháng khuẩn tiềm năng của tinh 

dầu D. ambroisioides là do sự hiện diện của hợp chất phenol như ascaridole (Khomarlou 

và cộng sự, 2018). Theo nghiên cứu của Kiuchi và cộng sự năm 2002, monoterpene 

hydroperoxit chiết suất từ các bộ phận trên mặt đất cho thấy hoạt động chống lại 

Trypanosoma cruzi tác nhân gây bệnh Chagas trong điều kiện in vitro. Hoạt tính chống 

sốt rét của D. ambroisioides do tinh dầu của loài có chứa ascaridole, đây là chất ức chế 

mạnh đối với sự phát triển của Plasmodium falciparum (Pollack và cộng sự, 1990) và 

Plasmodium berghei (Misra và cộng sự, 1991). Hoạt động tiềm năng của tinh dầu D. 

ambroisioides là chống lại Trichomonas vaginalis - loài ký sinh ở đường tiết niệu sinh 

dục của cả nam và nữ (Kokanova-Nedialkova và cộng sự, 2009). Các hoạt động kháng 

khuẩn của loài D. ambroisioides đã được nghiên cứu bao gồm: chống vi khuẩn 

Helicobacter pylori (nguyên nhân của viêm dạ dày và loét), chống lại vi khuẩn 

Mycobacterium tuberculosis và vi khuẩn gây bệnh ngoài da (Lall và Meyer, 1999; 

Larhsini và cộng sự, 2001; Liu và cộng sự, 2012). Hoạt tính kháng virus của D. 

ambroisioides đối với bệnh cúm loại A đã được thử nghiệm (Kokanova-Nedialkova và 

cộng sự, 2009). 

Nghiên cứu vào năm 2019 của Bezerra và cộng sự, tinh dầu của Dysphania 

ambroisioides với hợp chất chính -terpinene cho thấy MIC thấp hơn đối với 



11 

 

Staphylococcus aureus (256 lg / mL) và trung bình đối với Pseudomonas aeruginosa 

(512 lg / mL) , và tinh dầu cho thấy mức độ hoạt động chống oxy hóa thấp (1024 lg / 

mL). Tuy nhiên, Brahim và cộng sự (2015) phát hiện ra rằng tinh dầu có tác dụng chống 

oxy hóa đạt mức trung bình thông qua xét nghiệm gốc tự do DPPH (2, 2- Diphenyl-1- 

Picryl-Hydrazyl-Hydrate). Kết quả tương tự với nghiên cứu của Santiago trước đây và 

cộng sự (2016) báo cáo rằng tinh dầu của D. ambroisioides đã chứng minh hoạt tính 

chống oxy hóa mạnh hơn thông qua thử nghiệm -carotene/ axit linoleic, với IC50 455,7 

lg / mL. Từ các báo cáo trên, tinh dầu của D. ambroisioides và các thành phần chính của 

nó đã được ứng dụng dược lý theo nhiều cách khác nhau (Brahim và cộng sự, 2015; 

Santiago và cộng sự, 2016). Các nghiên cứu cho thấy rằng tinh dầu D. ambrosioides có 

tiềm năng ứng dụng trong công nghiệp y dược (Brahim và cộng sự, 2015; Santiago và 

cộng sự, 2016).Tuy nhiên cần thêm nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này để tận dụng tối 

đa tiềm năng mà tinh dầu Dầu giun mang lại (Brahim và cộng sự, 2015; Santiago và 

cộng sự, 2016). 

Tinh dầu Dyphania ambrosioides cho thấy khả năng kháng virus CV-B4 với IC50 

là 21,75 μg / mL, kháng khuẩn mạnh đối với các chủng vi khuẩn Pseudomonas 

aeruginosa và Bacillus subtilis cũng như khả năng kháng nấm đối với chủng vi khuẩn 

gây bệnh Candida albicans (Mokni và cộng sự, 2019). Cùng năm đó, theo nghiên cứu 

của Kim và cộng sự đã chỉ ra rằng tinh dầu của D.  ambrosioides được dùng như một 

giải pháp thay thế cho thuốc diệt nấm và thuốc trừ sâu hóa học trong việc bảo vệ cây 

trồng chống lại mầm bệnh và côn trùng gây hại. Tinh dầu D. ambroisioides chứa 

ascaridole, α -terpinene, p -cymene và caryophyllene oxide là các thành phần chính, và 

có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm và diệt côn trùng hiệu quả chống lại sâu bệnh và 

mầm bệnh của các loại cây trồng quan trọng (Kim và cộng sự, 2019). 

Trong nghiên cứu tác dụng giãn cơ (myorelaxant) của tinh dầu Dysphania 

ambrosioides trên chuột chứng minh tinh dầu có tiềm năng điều trị chống co thắt đường 

hô hấp (Pereira và cộng sự, 2020). Hai thành phần ascaridole và p-cymene trong tinh 

dầu thu được từ lá Dysphania ambrosioides có khả năng an thần thông qua thí nghiệm 

ở chuột kích thích được xử lý caffeine (Dougnon và cộng sự, 2020). Ascaridole và p-

cymene giảm 50% chức năng vận động của chuột bị kích thích, ngoài ra còn có khả năng 

kéo dài thời gian ngủ do pentobarbital gây ra lần lượt là 42% và 77% (Dougnon và cộng 
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sự, 2020). Những tác dụng này được đối chứng bằng cách dùng chung với thuốc đối 

kháng thụ thể gamma-aminobutyric acid (GABAA) -benzodiazepine, flumazenil (3 mg 

/ kg), cho thấy rằng GABAergic làm trung gian cho tác dụng an thần (Dougnon và cộng 

sự, 2020). Cuối cùng, ascaridole và p-cymene không có tác động đến sự phối hợp vận 

động, như được quan sát thấy trong thử nghiệm Rota-que (Dougnon và cộng sự, 2020). 

Do đó, thông qua việc kích hoạt GABAergic, ascaridole và p-cymene làm trung gian 

cho tác dụng thúc đẩy giấc ngủ của tinh dầu D. ambrosioides, các kết quả cho thấy việc 

sử dụng chúng như các sản phẩm tự nhiên đầy tiềm năng để kiểm soát rối loạn giấc ngủ 

và các bệnh liên quan đến thần kinh trung ương (Dougnon và cộng sự, 2020). 

Dyphania ambrosioides có hoạt tính chống ký sinh trùng và điều hòa miễn dịch 

chống lại các giai đoạn khác nhau của bệnh sán máng, làm giảm tình trạng viêm u hạt 

do nhiễm trùng và do đó, cải thiện tình trạng bệnh (Rodrigues và cộng sự, 2021). Ngoài 

ra, D. ambrosioides được chứng minh là một sản phẩm tự nhiên đầy tiềm năng để kiểm 

soát bệnh sán máng vì tinh dầu D. ambrosioides tác động lên cả vật trung gian truyền 

bệnh và tác nhân gây bệnh (Pereira và cộng sự, 2022). Tuy nhiên, việc sử dụng tinh dầu 

loài này cần cẩn thận hơn vì tinh dầu D. ambrosioides còn có khả năng gây độc (Pereira 

và cộng sự, 2022). 

Ở một nghiên cứu khác của Angulo và cộng sự năm 2022, cá được cho ăn khẩu 

phần bổ sung 0,5%, 1% và 2 % Dysphania ambrosioides trong vòng năm tuần. Kết hợp 

chế độ ăn với 1% D. ambrosioides đã thúc đẩy sự phát triển của cá, cholesterol huyết 

thanh giảm ở cá cho ăn 1% và 2 % D. ambrosioides trong khi ở nhóm ăn 0,5% D. 

ambrosioides kết hợp chế độ ăn có hoạt tính diệt khuẩn cao nhất đối với Aeromonas 

hydrophila (Angulo và cộng sự, 2022). Chế độ ăn uống kết hợp D. ambrosioides có thể 

thúc đẩy sự phát triển của cá, giảm cholesterol trong huyết thanh, tăng hệ miễn dịch 

trong cá hồng Thái Bình Dương, nghiên cứu này cung cấp một quan điểm mới cho việc 

sử dụng D. ambrosioides như một lựa chọn để có thể giảm việc sử dụng kháng sinh ở 

cá nuôi (Angulo và cộng sự, 2022). 

Tinh dầu Dysphania ambrosioides có tác dụng kháng khuẩn phổ rộng chống lại 

hai vi khuẩn Gram dương (Enterococcus faecalis và Staphylococcus aureus) và một vi 

khuẩn gây bệnh Gram âm (E. coli), cùng với khả năng chống oxy hóa bằng phương pháp 

DPPH, cũng như các xét nghiệm axit β-carotene / linoleic (Bano và cộng sự, 2022). Kết 
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quả là, tinh dầu D. ambrosioides đang được nghiên cứu có thể được sử dụng trong nhiều 

loại thực phẩm và ứng dụng như một nguồn nguyên liệu để sản xuất chất bảo quản tự 

nhiên và chất chống oxy hóa (Bano và cộng sự, 2022). 
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CHƯƠNG II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu: loài Dầu giun (Dysphania ambroisioides L. Mosyakin & 

Clemants) (Phụ lục 1). 

Địa điểm nghiên cứu: loài Dầu giun phân bố tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

2.2. Hóa chất 

Mercuric chloride (HgCl2), Potassium iodide (KI), Iodine (I2) 

Ancol isoamyl (C5H12O), Magie (Mg), Amoniac (NH3 đậm đặc) 

Iron (III) clorua (FeCl3 5%), Acid sunfuric (H2SO4), Silver nitrat 10% (AgNO3) 

Sodium hydroxide (NaOH 10%), Amoni hydroxit (NH4OH) 

α-naptol 1% (C10H8O), Etanol (C2H5OH), Axit Clohidric (HCl) 

Acid picric (C6H3N3O7), Lead (II) acetate (Pb(CH3COO)2) 

Gelatin (C102H151O39N31), Zinc oxide (ZnO) 

Sodium sulfate (Na2SO4) 

2.3. Thiết bị  

- Hệ thống chiết Soxhlet (phụ lục 4).  

- Bếp cách thủy (phụ lục 5). 

- Hệ thống máy cô quay chân không IKA (phụ lục 5). 

- Tủ sấy UNB 500 Memmert (phụ lục 3). 

- Cân phân tích Denver Instrument MXX 212.  

- Máy xay (phụ lục 3). 

- Hệ thống sắc ký khí (GC). 

- Hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS). 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 
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2.4.1. Thu và xử lý mẫu (phụ lục 3) 

Loài Dầu giun được thu hái từ các khu vực khác nhau trên địa bàn thành phố Đà 

Lạt sau đó đưa về phòng thí nghiệm Tài nguyên thực vật A19.2 trường Đại học Đà Lạt 

(DLU). Thời gian thu hái mẫu từ tháng 11/2021 đến tháng 01/2022, mẫu cây được thu 

hái bao gồm các bộ phận trên mặt đất (lá, thân và quả). 

Mẫu dùng để tách chiết tinh dầu được xử lý bằng cách làm sạch, loại bỏ các tạp 

chất; sau đó đưa ngay vào hệ thống chưng cất tinh dầu nhằm hạn chế sự thất thoát tinh 

dầu. 

Mẫu dùng để tách chiết nhóm hợp chất thứ cấp được xử lý tạp chất và bụi bẩn sau 

đó sấy khô trong tủ sấy ở nhiệt độ 50oC đến khi khối lượng không đổi, bảo quản trong 

túi zíp. 

2.4.2. Phương pháp hình thái so sánh (phụ lục 1) 

Mẫu cây thu được trong nghiên cứu này được định danh dựa vào các tài liệu phân 

loại về chi Dysphania ở Việt Nam và các khu vực lân cận (Hộ, 2003; Gelin và cộng sự, 

2003). 

2.4.3. Phương pháp cất kéo hơi nước (phụ lục 2) 

Sử dụng phương pháp cất kéo hơi nước (Mayer – Warnot, 1984) để tách chiết tinh 

dầu của loài Dầu giun. Mẫu sau khi loại bỏ các tạp chất, bụi bẩn xong sẽ được đưa vào 

nồi chiết với tỉ lệ 2 kg mẫu với 5 lít nước, chưng cất tinh dầu trong 4 giờ. Thu tinh dầu, 

làm khan bằng Na2SO4  để loại bỏ hoàn toàn nước, bảo quản trong điều kiện từ 18- 25oC, 

trong lọ tối. 

2.4.4. Xác định hiệu suất tách chiết tinh dầu  

Hàm lượng tinh dầu của loài Dầu giun được xác định hiệu suất giữa thể tích và 

khối lượng (w/w) 

Hiệu suất = khối lượng tinh dầu (g) / khối lượng mẫu (g) 

2.4.5. Phương pháp phân tích thành phần hóa học của tinh dầu 

Tinh dầu của loài Dầu giun sau khi chiết sẽ được đem đi phân tích tại Trung tâm 

dịch vụ phân tích thí nghiệm CASE thuộc sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 
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phân tích bằng phương pháp sắc kí khí ghép khối phổ (Gas chromatography–mass 

spectrometry: GC-MS). 

Thiết bị : Thermo scientifie ISQ 7000 single Quad w/Trane 1310 GC-MS 

Cột: Agilent DB-5MS (30m x 0,25mm x 0,25 µm)  

Nhiệt độ MS tranferline: 220oC 

Nhiệt độ Ion source: 29-650 amu  

Chương trình nhiệt: 70oC (1 phút) =>12oC/phút => 280oC (10 phút) 

Nhiệt độ inlet :220oC 

Tốc độ dòng :1,2ml/phút  

Khí mang: He 

Thể tích tiêm: 1µl 

Chuẩn bị mẫu: hòa tan 20µl nguyên mẫu trong methanol và định mức thành 1ml 

bằng methanol. 

 2.4.6. Phương pháp chiết Soxhlet (phụ lục 4) 

Sử dụng phương pháp chiết liên tục hồi lưu bằng hệ thống chiết Soxhlet (Soxhlet, 

1879) để để tách chiết các hợp chất có trong nguyên liệu. Nguyên liệu sau khi xử lý 

được cho vào các túi đựng mẫu với khối lượng là 25g trên 1 lần chiết. Sau đó nguyên 

liệu được đưa vào hệ thống chiết Soxhlet trong 6h. Thu dịch chiết, tách dung môi bằng 

bếp cách thủy ở nhiệt độ 70°C. Sấy khô, bảo quản lạnh để thực hiện các thí nghiệm tiếp 

theo. 

2.4.7. Phương pháp định tính một số nhóm hợp chất thứ cấp trong cây (phụ lục 

6)  

Định tính thành phần hóa học có trong cây Dầu giun theo phương pháp của Đàn 

và cộng sự sử dụng năm 1985. 

Cao chiết được hòa tan bằng cồn 70 o, sử dụng 0,1 g cao chiết pha loãng với 10 ml 

70o. Sau đó lọc qua giấy lọc thu dịch chiết, dịch chiết này sẽ được dùng để thực hiện thí 

nghiệm định tính. 

a) Định tính nhóm Alkaloid (phụ lục 6, hình 1) 
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Cho 5 g bột xay nhuyễn vào dung dịch H2SO4 1% và đun nhẹ trong 1 giờ, sau đó 

lọc lấy dung dịch. Chuẩn bị 3 ống nghiệm, mỗi ống hút 1 ml dịch lọc. 

Ống thứ 1 làm đối chứng.  

Ống thứ 2 nhỏ vài giọt thuốc thử Mayer vào ống dịch chiết (Lyons, 1886).  

Quan sát hiện tượng. 

Ống thứ 3 nhỏ vài giọt thuốc thử Wagner vào ống chứa dịch chiết (Gomberg, 

1896). 

Quan sát hiện tượng. 

b) Định tính nhóm chất Flavonoid (Phụng, 2007) (phụ lục 6, hình 2) 

Thí nghiệm 1: Phản ứng Cyanidin: chuẩn bị hai ống nghiệm, cho vào ống 2ml cao 

chiết hòa tan trong methanol.  

Ống 1 làm đối chứng.  

Ống 2 cho thêm vào 1 ml alcol isoamyl, 0,5ml HCl đậm đặc; 3-5 hạt Mg kim loại. 

Đun nhẹ trong vài phút. 

Phản ứng kiềm (NH3 đậm đặc, NaOH 10%): 

Thí nghiệm 2: Cho 2 giọt dịch chiết lên giấy lọc. Hơ khô trên ngọn lửa đèn cồn. 

Giọt thứ nhất làm đối chứng, giọt thứ 2 hơ trên miệng bình amoniac đậm đặc.  

Quan sát hiện tượng. 

Thí nghiệm 3: Chuẩn bị 2 ống nghiệm, mỗi ống cho vào 1 ml dịch chiết.  

Ống 1 làm đối chứng. 

Ống 2 cho vào vài giọt NaOH 10%.  

Quan sát hiện tượng. 

Thí nghiệm 4: Hòa tan cao chiết vào dd H2SO4 đậm đặc, sau đó quan sát hiện 

tượng.  

c) Định tính nhóm chất Saponin (Phụng, 2007) (phụ lục 6, hình 3) 

Phản ứng tạo bọt: cân 1g bột cây Dầu giun vào 2 ống nghiệm thêm 5ml nước cất, 

đun cách thủy 5 phút. 
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Ống 1 bổ sung 5ml HCl 0,1N (pH= 1). 

Ống 2 bổ sung 5ml NaOH 0,1N (pH=13).  

Lắc mạnh theo chiều dọc ống nghiệm trong 5 phút.  

Quan sát cột bọt. 

d) Định tính nhóm chất Tanin (Đàn, 1985) (phụ lục 6, hình 4) 

Chuẩn bị 4 ống nghiệm mỗi ống cho 1 ml dịch chiết 

 Ống 1 làm đối chứng. 

 Ống 2 cho vào 5 giọt Pb(CH3COO)2 10%. 

 Ống 3 cho vào 5 giọt gelatin 1%. 

 Ống 4 cho vào 5 giọt FeCl3 5%. 

 Quan sát hiện tượng. 

e)  Định tính nhóm chất terpenoid (Harborne, 1998) (phụ lục 6, hình 5) 

Thử nghiệm Salkowski: Cao chiết dầu giun (0,01g) được thêm vào 1ml 

Chloroform, sau đó lắc đều cho tan mẫu cao chiết, bổ sung 100 μL dung dịch HCl được 

thêm vào theo phương thức nhỏ giọt và lắc đều.  

Quan sát hiện tượng. 

2.4.8. Xử lý số liệu: 

Toàn bộ thí nghiệm được lặp lại 3 lần; xử lý thống kê số liệu bằng phần mềm 

Microsoft excel 2016. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiệu suất tách chiết tinh dầu 

Hiệu suất tách chiết tinh dầu loài Dầu giun bằng phương pháp cất kéo hơi nước 

được ghi nhận ở bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Hiệu suất tách chiết tinh dầu loài Dầu giun thu được ở Đà Lạt 

Bộ phận Trung bình Hiệu suất 

(%w/w) 

Thân 2.316±0.386 0.1158% 

Quả 0.6755±0.064 0.2252% 

(Nguồn: Đoàn và cộng sự, 2022) 

Kết quả từ bảng 3.1 cho thấy hiệu suất tinh dầu thu được trong nghiên cứu này lần 

lượt là 0.1158% và 0.2252% đối với thân và quả. So sánh với các nước khác trên thế 

giới, tinh dầu Dầu giun thu tại Đà Lạt cho hiệu suất thấp hơn (Ấn Độ: 0.35%, Nigerria: 

0.25%, Ả rập xê út: 0.78%,…) và cao hơn so với Trung Quốc (0.10%). Ở Việt Nam hiệu 

suất tinh dầu thu được từ nghiên cứu của Ngân và cộng sự là 0.84% khi chiết 200g mẫu 

khô khác với nghiên cứu của chúng tôi khi chiết 2 kg mẫu tươi. Từ kết quả này cho thấy 

hàm lượng tinh dầu thu được ở các vùng khác nhau có sự chênh lệch đáng kể. Theo 

nghiên cứu của Ngân và cộng sự, mẫu được thu vào tháng 5 và tháng 6, bộ phận tách 

chiết là phần trên mặt đất của cây; còn nghiên cứu của chúng tôi mẫu được thu vào tháng 

11 đến tháng 1 và cũng dùng bộ phận trên mặt đất của cây để tách chiết. Vì vậy, sự khác 

biệt về hàm lượng có thể do điều kiện khí hậu của nguồn sinh thái, khu vực, độ phì nhiêu, 

tình trạng nguyên liệu được sử dụng và quy trình khai thác tinh dầu (Rohloff và cộng 

sự, 2005). Ngoài ra, theo Đỗ Tất Lợi loài Dầu giun cho hàm lượng tinh dầu cao nhất vào 

khoảng tháng 5 và 6 khi đó hiệu suất đạt 0.65- 1% đối với thân và 0.35% đối với hạt mà 

mẫu chúng tôi thu vào khoảng tháng 11 đến tháng 1. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu 

dẫn đến hàm lượng tinh dầu thu được không đạt hiệu quả cao (Lợi, 2006). 
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3.2 Thành phần hóa học của tinh dầu loài Dysphania ambróiioides Đà Lạt 

Kết quả phân tích thành phần tinh dầu loài Dầu giun thu được ở Đà Lạt bằng 

phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS) được thể hiện trong bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Thành phần hóa học tinh dầu loài Dầu giun 

STT 
Thời gian lưu 

(phút) 
Tên hợp chất Tỷ lệ (%) 

1 3.29 α-pinene 0.05 

2 3.71 Sabinene 0.02 

3 3.80 β-pinen 0.03 

4 3.84 β-myrcene 0.11 

5 4.13 β-ocimene 0.06 

6 4.24 α-terpinene 74.70 

7 4.32 δ- cymene 3.04 

8 4.37 D-limonene 0.97 

9 4.71 δ-tepinene 1.07 

10 5.53 Cyclohexanone,2-ethyl- 0.22 

11 7.00 Ascaridole 17.93 

12 7.18 

6-Isopropyll-3-methyl-7-

oxabicyclo[4,10]heptan-2-

one 

0.39 

13 7.25 α-citral 0.18 
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14 7.38 Trans-ascarridol glycol 0.40 

15 7.76 Isoascaridole 0.83 

 

Từ kết quản phân tích GC/MS tinh dầu loài Dầu giun thu được ở Đà Lạt có chứa 

15 cấu tử khác nhau, với các thành phần chính là α-terpinene (74.70%) và ascaridole 

(17.93%), δ-cymene (3.04%) và các cấu tử còn lại chiếm dưới 1%. 

So sánh với các nghiên cứu trước đây chúng tôi nhận thấy α-terpinene, ascarridole 

là 2 cấu tử chiếm tỷ lệ cao và là một trong những thành phần chính có trong loài Dầu 

giun. Tuy nhiên, ở các nghiên cứu trước đây ngoài 2 cấu tử trên còn có thêm các cấu tử 

khác chiếm tỷ lệ đáng kể như: p-cymene, cis- ascaridole,…. Sự khác nhau về thành phần 

cấu tử tinh dầu loài Dầu giun trong và ngoài nước được thể hiện trong bảng 3.3. 

Bảng 3.3. So sánh thành phần cấu tử tinh dầu loài Dầu giun ở các nghiên cứu trong và 

ngoài nước 

Khu vực nghiên cứu 

 

Số 

lượng 

cấu tử 

Thành phần chính và hàm 

lượng 

Tài liệu 

tham khảo 

Thế giới 

Ấn Độ 

34 α-terpinene (37.17%), p- 

cymene (11.76%), 

ascaridole (14.83%), iso- 

ascaridole (20.48%) 

Bisht, 2019 

Trung Quốc 
14 α-terpinene (32.89%),p- 

cymene (24.25%) 

Li và cộng 

sự, 2020 

Ả rập xê-út 

33 Cis- ascaridole (38.10%), 

α-terpinene  (13.20), p- 

cymene (19.30%) 

Almadiy 

và cộng sự, 

2020 
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Moroccan 

24 α-terpinene  (23.77%), 

ascaridole (14.48%), p- 

cymene (12.22%), neral 

(8.08%) 

Brahim và 

cộng sự, 

2015 

Nigeria 

19 α-terpinene (48.68%), p- 

cymene (21.71%), trans-

beta-terpinylbutanoate 

(17.15%), ascaridole 

(5.67%) 

Fatokun và 

cộng sự, 

2019 

Việt Nam 

Lào Cai 

11 2,3-dehydro-1,4-cineole 

(55.00%), isoascaridole 

(15.30%), α-terpinene 

(15.20%) 

Ngân và 

cộng sự, 

2020 

Đà Lạt 

15 α-terpienen (74.70%) và 

ascaridole (17.93%), δ- 

cymene (3.04%) 

Nghiên cứu 

này 

 

Bảng 3.3 cho thấy có sự khác biệt về số lượng cấu tử cũng như khác nhau về thành 

phần chính trong tinh dầu. Ở Việt Nam, số lượng cấu tử có trong tinh dầu ít hơn hẳn so 

với các nghiên cứu trên thế giới. Thành phần chính của tinh dầu loài Dầu giun ở hầu hết 

các nghiên cứu trong và ngoài nước là α-terpinene, p-cymene, ascarridole. α-terpinene 

chiếm tỷ lệ cao ở khu vực Nigeria (48.68%), thấp hơn ở Ả Rập xê-út (13.2%). Đối với 

cấu tử ascaridole không có trong mẫu ở Trung Quốc; tuy nhiên, tinh dầu Trung Quốc lại 

chứa p-cymene cao (21.71%). 

So sánh với nghiên cứu trong nước nhận thấy rằng số lượng cấu tử tinh dầu ở Đà 

Lạt (15) nhiều hơn Lào Cai (11). Ở Lào Cai cấu tử chính là 2,3-dehydro-1,4-cineole 

(55%), α–terpinene (15.2%), isoascaridole (15.3%). Trong nghiên cứu của chúng tôi α 

–terpinene (74.70%), ascaridole (17.93%) là thành phần chính trong tinh dầu; tuy nhiên 

không xuất hiện cấu tử 2,3-dehydro-1,4-cineole. Hàm lượng isoascaridole cao trong tinh 
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dầu của Ngân và cộng sự 2020 có thể là do ascaridole có thể dễ dàng bị biến tính dưới 

nhiệt độ cao (150°C) để tạo thành isoascaridole (Cavalli và cộng sự, 2004). 

Từ đó, có thể nhận thấy thành phần tinh dầu thu được từ loài Dầu giun có sự thay 

đổi về hàm lượng và thành phần hóa học phụ thuộc vào địa điểm phân bố của loài. Theo 

Saei và cộng sự (2010) thì thành phần hoá học của các một loài thực vật sẽ chịu ảnh 

hưởng của các yếu tố như sự phân bố ở các khu vực địa lý khác nhau, điều kiện khí hậu, 

thổ nhưỡng khác nhau. Bên cạnh đó, thời điểm thu hái, các giai đoạn phát triển của loài 

nguyên liệu để tách chiết tinh dầu cũng ảnh hưởng rất nhiều đến thành phần tinh dầu 

(Ruberto, 2000). Theo nghiên cứu của Ngân và cộng sự thời gian nghiên cứu của nhóm 

tác giả vào tháng 5 đến tháng 7, đây là mùa sinh trưởng và phát triển tốt nhất của loài. 

Còn trong nghiên cứu này thời gian thu hái vào tháng 11 đến tháng 1, tuy không phải 

thời gian phát triển tốt nhất của loài, tuy nhiên lại cho hàm lượng α –terpinene cao nhất.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng sự có mặt của 2 cấu tử chính là α –

terpinene, ascaridole; đây là cấu tử có tiềm năng trong nhiều lĩnh vực như: hương liệu, 

dược liệu v.v... Trong đó, α-terpinene là một trong những thành phần chính được tìm 

thấy trong các nghiên cứu phân tích tinh dầu của loài Dysphania ambroisioides (>23%) 

của nhiều quốc gia khác nhau bao gồm Trung Quốc, Nigeria, Ả Rập Xê út, Ấn Độ, 

Moroccan. Chất này được tìm thấy trong các chiết xuất từ thực vật và có mặt trong một 

số loại tinh dầu thường dùng (Brophy và cộng sự, 1989). α-terpinene được sử dụng như 

một loại thuốc thơm và có trong các loại tinh dầu khác nhau (Rudbäck và cộng sự 2012). 

Đây còn là một trong những thành phần có tác dụng chống oxy hóa của tinh dầu 

(Rudbäck và cộng sự 2012); α-terpinene là một chất chống oxy hóa vì nó tự oxy hóa 

nhanh chóng so với nhiều hợp chất khác, ngăn chặn chúng khỏi bị phân hủy (Rudbäck 

và cộng sự 2012).  

Vào đầu những năm 1900, ascaridole là một trong những loại thuốc tẩy giun chính 

được sử dụng để điều trị bệnh giun đũa và giun móc ở người, mèo, chó, ngựa và lợn 

(Wautie, 1946; Guimaraes, 1927). Ascaridole đã được ghi nhận có đặc tính an thần và 

giảm đau cũng như hiệu quả kháng nấm (Pare, 1993). Ascaridole được tìm thấy là một 

chất ức chế mạnh trong ống nghiệm sự phát triển của kí sinh trùng như Plasmodium 

falciparum (Pollack, 1990), Trypanosoma cruzi  (Kiuchi, 2002) và Leishmania 

amazonensis (Kiuchi, 2002), chống lại truyến trùng Meloidogyne 



24 

 

incognita and Aphelenchoides besseyi  (Yen và cộng sự, 2006; Katsuno và cộng sự, 

2015; Caridha và cộng sự, 2019). Ascaridole cũng cho thấy hoạt động chống lại các 

dòng tế bào khối u khác nhau trong ống nghiệm (CCRF-CEM, HL60, MDA-MB-231) 

(Efferth và cộng sự, 2002). Chính vì vậy, tinh dầu loài Dầu giun thu ở Đà Lạt là tiền đề 

để nghiên cứu thêm về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học, cũng như hướng ứng 

dụng sau này. 

3.3. Khảo sát thành phần hóa học có trong cao chiết Dysphania ambrosioides 

Bằng các phản ứng định tính đặc trưng cho một số nhóm hợp chất thứ cấp theo 

phương pháp của Đàn và cộng sự sử dụng năm 1985, bước đầu chúng tôi phát hiện được 

một số nhóm hợp chất có trong cao chiết với cồn 70 o trong 6 giờ được trình bày ở bảng 

3.4. 

Bảng 3.4. Bảng định tính thành phần hóa học có trong loài Dysphania ambrosioides 

STT Nhóm chất Phản ứng định tính 
Mẫu cao chiết với 

cồn 750 

1 Alkaloid 

Thuốc thử Mayer - 

Thuốc thử Wagner  - 

2 Flavonoid 

Phản ứng Cyanidin + 

Phản ứng kiềm 

NH3 đậm đặc + 

NaOH 10% - 

H2SO4 + 

3 Saponin  Phản ứng tạo bọt + 

4 Tanin 

Pb(CH3COO)2 + 

Gelatin - 

FeCl3 5% + 
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5 Terpenoid  Thử nghiệm Salkowski + 

 (+) Phản ứng dương tính               (-) Phản ứng âm tính  

Kết quả ở bảng 3.4 cho thấy trong cao chiết Dysphania ambrosioides có sự hiện 

diện của các nhóm hợp chất thứ cấp như saponin, tanin, flavonoid. Đối với nhóm 

alkaloid đều cho kết quả phản ứng âm tính với 2 loại thuốc thử Mayer và Wagner. Cao 

chiết Dysphania ambrosioides cho phản ứng dương tính với Pb(CH3COO)2 và FeCl3 5%, 

phản ứng âm tính với Gelatin. Qua thử nghiệm Salkowski cho kết quả dương tính đã 

chứng minh sự có mặt của hợp chất terpenoid.  

Từ kết quả định tính trên, nhóm chúng tôi tiến hành so sánh thành phần hóa học 

đã tìm thấy so với các nghiên cứu của khu vực khác trên thế giới. 

Bảng 3.5. So sánh kết quả định tính thành phần hóa học có trong cao chiết của loài 

Dysphania ambrosioides ở Việt Nam (Đà Lạt) so với các khu vực khác trên thế giới. 

 

 

 

Đà Lạt, 

Việt Nam 

(2022) 

(Nghiên 

cứu này) 

Bang 

Niger, 

Nigeria 

(2012) 

 

Brazil 

(2019) 

Bang Ogun, 

Nigeria 

(2010) 

 

Dokki, 

Giza, 

Ai Cập 

(2021) 

Bang Kwara, 

Nigeria 

(2020) 

 

Alkaloid   X X X X X 

Flavonoid  

 

X X   X X 

Saponin X X  X X X 

Tanin X X X X X X 

Terpenoids X X X X X X 

 

Theo các nghiên cứu trước đây trên thế giới alkaloid, tanin, terpenoid, saponin đều 

được phát hiện trong chiết xuất từ loài Dầu giun, điển hình như các khu vực Nigeria, 
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Brazil, Ấn Độ. Tuy nhiên, trong nghiên cứu của chúng tôi không xuất hiện nhóm 

alkaloid; kết quả định tính có mặt nhóm saponin trong nghiên cứu ở Nigeria và Ai Cập 

giống với kết quả định tính ở Việt Nam, nhưng chất này lại không xuất hiện với mẫu 

phân tích ở Brazil. Sự khác biệt trên cho thấy, các điều kiện ngoại cảnh đã ảnh hưởng 

trực tiếp đến quá trình sinh tổng hợp chất chuyển hóa thứ cấp, hoặc những thay đổi trong 

quá trình sinh học khác có ảnh hưởng gián tiếp bao gồm khí hậu, ô nhiễm và khả năng 

tiếp xúc với sâu bệnh (Barragan Ferrer và cộng sự, 2016).  

Theo nghiên cứu của Kunle và cộng sự năm 2009, flavonoid và saponin đã được 

báo cáo là có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm và hạ đường huyết, và được sử dụng 

làm phương thuốc chống vi khuẩn, chống ung thư và chống dị ứng. Một số tannin được 

cho là tác nhân chống virus và chống khối u cũng như thuốc lợi tiểu. Các terpen như 

monoterpenes, sesquiterpenes và triterpenes có khả năng chống viêm nhiễm, chống vi 

khuẩn và các hoạt động nội tiết tố (WC, 2002). Các thành phần hợp chất có trong cây 

rất đa dạng, cùng với hoạt tính sinh học được ứng dụng rộng rãi đặc biệt là trong y học. 

Chính vì vậy, Dysphania ambrosioides phân bố tại Việt Nam nói chung và Đà Lạt nói 

riêng là một loài cây có tiềm năng trong việc hỗ trợ điều trị một số loại bệnh cho con 

người.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

- Hàm lượng tinh dầu thu được trong cây Dầu giun ở Đà Lạt lần lượt 

là 0.23% và 0.12% đối với mẫu quả và thân.  

- Tinh dầu loài Dầu giun phân bố tại Đà Lạt thu bằng phương pháp 

cất kéo hơi nước gồm có 15 hợp chất (cấu tử) khác nhau, trong đó 𝛼−terpinen 

(74.70%) và ascarridole (17.93 %) là 2 thành phần chính.  

- Bước đầu định tính được một số hợp chất có trong cao chiết của 

loài Dầu giun bao gồm flavonoid, saponin, tanin và terpenoid.  

KIẾN NGHỊ 

- Thu thập thêm mẫu tại nhiều khu vực ở Lâm Đồng và thu nhận 

mẫu theo từng mùa, đặc biệt là tháng 5 đến tháng 6 (mùa cây ra hoa và quả) 

để đánh giá hàm lượng tinh dầu cũng như thành phần hoá học của cao chiết. 

- Thực hiện thêm các nghiên cứu về ứng dụng tinh dầu của cây 

trong sản xuất thuốc trừ sâu, dược phẩm, … . 

   -  Tiến hành thu mẫu Dầu giun ở các giai đoạn phát triển của cây 

   nhằm tìm ra giai đoạn cho thu tinh dầu tối ưu nhất từ đó có thể đánh giá     

   thành phần hóa học có trong cây một cách khách quan nhất. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Cây Dầu giun phân bố tại Đà Lạt, Lâm Đồng 

   

 

          A . Hình ảnh toàn bộ cây Dầu giun      B. Hình ảnh thể quả của cây Dầu giun 

 

Phụ lục 2: Tinh dầu Dầu giun thu được từ phương pháp cất kéo hơi nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3: Quá trình xử lý mẫu  



 

 

   

  

Phụ lục 4: Hình ảnh chiết Soxhlet 

 

Phụ lục 5: Quá trình thu cao chiết trong cây Dầu giun 

  



 

 

Phụ lục 6: Kết quả định tính một số hợp chất thứ cấp có trong cao chiết cây Dầu giun 

 

Hình 1: Định tính nhóm alkaloid có trong dịch chiết Dysphania ambroisioides 

A: Đối chứng     B: Phản ứng với TT Mayer  

C: Phản ứng với thuốc thử Wagner  

  

Hình 2: Định tính nhóm flavonoid có trong dịch chiết Dysphania ambroisioides 

 A: Đối chứng của phản ứng Cyanidin B: Phản ứng Cyanidin 

D: Đối chứng của phản ứng với NaOH E: Phản ứng kiềm với NaOH 

F: Đối chứng của phản ứng với H2SO4 G: Phản ứng với H2SO4 



 

 

 

Hình 3: Định tính nhóm saponin có trong dịch chiết Dysphania ambroisioides 

A: Phản ứng với NaOH   B: Phản ứng với HCl 

 

Hình 4: Định tính nhóm tanin có trong dịch chiết Dysphania ambroisioides 

A: Đối chứng     B: Phản ứng Pb(CH3COO)2 10% 

C: Phản ứng C102H151O39N31 1%   D: Phản ứng FeCl3 5% 

 

Hình 5: Định tính nhóm terpenoid có trong dịch chiết Dysphania ambroisioides 

A: Thử nghiệm Salkowski   B: Đối chứng 

Phụ lục 7: Kết quả phân tích tinh dầu cây Dầu giun 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


