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TÓM TẮT  

Ba cặn chiết etanol (GL, GMQT, GMVP) được tạo ra từ loài Gắm cọng (Gnetum 
latifolium var. funiculare Markgr.) thu hái ở Tây Nguyên, loài Dây gắm (Gnetum
montanum Markgr) thu hái ở Quảng Trị và Vĩnh Phúc. Kết quả khảo sát hoạt tính 
sinh học của chúng cho thấy cả 3 mẫu nghiên cứu đều thể hiện hoạt tính ức chế 
enzyme xanthine oxidase và khả năng kháng viêm thông qua ức chế sản sinh NO. 
Trong đó, khả nặng ức chế sản sinh NO của cả ba cặn chiết đều rất tốt, đặc biệt là 
mẫu GMVP với IC50 21,33 ± 2,01µg/mL. Khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase
của cặn chiết GL cho kết quả tốt nhất với giá trị IC50 66,01 ± 3,63µg/mL. 

Từ khóa: Gnetum latifolium, Gnetum montanum, enzyme xanthine oxidase, 
kháng viêm. 

ABSTRACT  

Three ethanol extracts (GL, GMQT, GMVP) were extracted from Gnetum 
latifolium var. funiculare Markgr. collected in Tay Nguyen province, Gnetum
montanum Markgr collected in Quang Tri and Vinh Phuc province. Investigating 
their biological activity showed that all of them can inhibit enzyme xanthine 
oxidase and anti-inflammatory through the inhibition of NO prodution. Of these, 
the inhibition of NO prodution of three extracts are very good, especially the 
GMVP extract with IC50 21.33 ± 2.01µg/mL. The inhibition of the enzyme 
xanthine oxidase of  GL extract gave the best result with IC50 66.01 ± 3.63µg/mL. 

Keywords: Gnetum latifolium, Gnetum montanum, enzyme xanthine oxidase, 
anti-inflammatory. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chi Dây gắm có tên khoa học là Gnetum thuộc họ 

Gnetaceae, bao gồm 30 - 40 loài, chủ yếu phân bố ở Nam Á, 
Đông Nam Á, châu Phi và Nam Mỹ. Chi Gnetum phân bố ở 
Vùng Đông Nam Á, chủ yếu gồm các loài thân gỗ như loài 
Gắm cọng (Gnetum latifolium) và Dây gắm (Gnetum 

montanum). Trên thế giới, thân và rễ của một số loài thuộc 
chi này được sử dụng trong các bài thuốc điều trị đau thắt 
lưng, thấp khớp, đau chân tay, chấn thương, nhiễm trùng 
đường hô hấp [1-3]. 

Trong các nghiên cứu được công bố, các nhà khoa học 
đã chỉ ra rằng các loài thuộc chi này có chứa nhiều hợp chất 
stilbenoid, alkaloid và flavonoid [4-7]. Điều đáng chú ý là 
khoảng 100 hợp chất stilbenoid đã được tìm thấy trên 15 
loài thuộc chi Gnetum. Chính vì vậy, lớp chất này được coi là 
thành phần đặc trưng của chi. Các hợp chất này từ lâu đã 
được chứng minh khả năng chống oxi hóa, kháng khuẩn, 
hạ huyết áp, chống ung thư và kháng viêm một cách hiệu 
quả [8, 9]. 
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Hình 1. Một số hợp chất Stilbenoid phân lập từ chi Gnetum 

Gắm cọng (Gnetum latifolium var. funiculare Markgr.) là 
loại cây dây leo, mọc tự nhiên, thường gặp ở ven suối hay 
trong rừng rậm thường xanh, ở độ cao 400 - 1800m [10, 11]. 
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Cây phân bố rất rộng ở Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái 
Lan, Malaysia, Việt Nam… Ở nước ta, loài này thường được 
tìm thấy ở  nhiều vùng như Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, 
Thái Nguyên, Nghệ An, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng… Trong 
dân gian, Gắm cọng thường được dùng chữa đau nhức, 
bán thân bất toại, chân tay co quắp hoặc dùng phối hợp 
với các vị thuốc khác chữa cảm gió, chân tay lạnh.. 

Dây gắm (Gnetum montanum Markgr) mọc tự nhiên ở 
độ cao 200 - 1200m [10,11]. Loài này phân bố chủ yếu ở Ấn 
Độ, Trung Quốc, Lào, Campuchia và ở Việt Nam thì có nhiều 
ở Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Lâm Đồng,… 
Dây gắm có vị đắng, tính bình, có tác dụng khử phong, trừ 
thấp, thư cân hoạt huyết, giải độc, tiêu viêm, sát trùng. 
Trong y học cổ truyền, loài dây gắm thường dùng làm 
thuốc giảm đau, chữa phong tê thấp, sản hậu mòn, giải các 
chất độc, lá gắm già có thể đắp để chữa rắn cắn... 

Ngoài ra, trong dân gian còn sử dụng các loài thuộc chi 
Dây gắm (Gnetum) để điều trị bệnh gout, viêm khớp. 

2. THỰC NGHIỆM 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Loài Gắm cọng (Gnetum latifolium var. funiculare 
Markgr.) ở Tây Nguyên và loài Dây gắm (Gnetum montanum 
Markgr) ở Quảng Trị, Vĩnh Phúc được thu hái vào tháng 
11/2020, tên khoa học do TS. Nguyễn Tiến Hiệp - Viện Sinh 
Thái và Tài nguyên Sinh vật xác định. Mẫu tiêu bản của 
chúng được lưu giữ tại Khoa Công nghệ Hóa, Trường Đại 
học Công nghiệp Hà Nội. 

2.2. Tạo mẫu nghiên cứu từ một số loài thuộc chi Dây 
gắm (Gnetum) 

Mẫu sau khi thu hái được tiến hành rửa sạch, phơi khô, 
nghiền nhỏ tạo thành bột. Bột mẫu được đem ngâm chiết 
với hệ dung môi eth anol : nước (9 : 1) trong bể siêu âm 
trong 4 giờ (20L × 3 lần). Sau khi chiết, đem đi lọc dịch và 
tháo bã kiệt. Dịch chiết ethanol được cô quay dưới áp suất 
giảm thu được cặn chiết ethanol. 

Bảng 1. Kết quả tạo cao chiết ethanol từ loài Gắm cọng va Dây gắm 

TT Đối tượng Khối lượng 
bột mẫu 

Khối lượng 
cao chiết 

Ký hiệu mẫu 
cao chiết 

1 Gắm cọng thu hái ở 
Tây Nguyên 

 10kg 500g GL 

2 Dây gắm thu hái ở 
Quảng Trị 

10kg 483g GMQT 

3 Dây gắm thu hái ở 
Vĩnh Phúc 

10kg 492g GMVP 

2.3. Khảo sát hoạt tính sinh học 
Các cặn chiết sau khi tạo được tiến hành thử hoạt tính 

sinh học tại Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam. 

- 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. Dòng tế bào RAW264.7 được 
nuôi cấy trong môi trường DMEM với thành phần kèm theo 

gồm 2mM L-glutamine, 10mM HEPES, và 1,0mM sodium 
pyruvate, ngoài ra bổ sung 10% fetal bovine serum - FBS 
(GIBCO). Tế bào được cấy chuyển sau 3 - 5 ngày với tỉ lệ  
(1:3) và nuôi trong tủ ấm CO2 ở điều kiện 37oC, 5% CO2 [12]. 

- Hoạt tính ức chế enzyme xanthine oxidase (XO) của 
mẫu nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp của 
Abu-Gharbieh và cộng sự: Mẫu đối chứng trắng chỉ có đệm 
phosphate, mẫu đối chứng âm có DMSO 10%, đệm 
phosphate, enzyme và xanthine và Allopurinol được sử 
dụng làm đối chứng tham khảo [13]. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Các cặn chiết ethanol của 3 mẫu nghiên cứu thuộc chi 
Dây gắm (GL, GMQT, GMVP) được tiến hành khảo sát hoạt 
tính kháng viêm, hoạt tính ức chế enzyme xanthine oxidase 
thu được một số kết quả đáng chú ý. 

3.1. 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 [14]. Vì 
vậy, 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. Khả năng ức chế sản sinh 
NO của các mẫu nghiên cứu được thể hiện ở bảng 2. 

Kết quả khảo sát cho thấy, cả ba mẫu đều cho hoạt tính 
kháng viêm mạnh thông qua khả năng ức chế sự sản sinh 
NO. Trong đó, mẫu GMVP cho hoạt tính mạnh nhất với giá 
trị IC50 21,33 ± 2,01µg/mL.  

3.2. Khả năng ức chế ezyme xanthine oxidase 
Xanthine oxidase là một loại enzyme quan trọng xúc tác 

quá trình hydroxyl hóa hypoxathine thành xanthine và 
xanthine thành acid uric. Acid uric là một hợp chất dị 
vòng với công thức C5H4N4O3, tinh thể dạng hình kim. Khi 
nồng độ acid uric cao dẫn đến sự thâm nhập và lắng đọng 
ở khớp (ở sụn khớp, bao hoạt dịch) làm cho khớp bị viêm, 
gây đau đớn, lâu dần bị biến dạng, cứng khớp, đây là các 
triệu chứng của bệnh Gout [15]. Kết quả khảo sát hoạt tính 
ức chế enzyme xanthine oxidase được đưa ra ở bảng 3. 

Từ bảng 3 cho thấy ba mẫu nghiên cứu (GMQT, GMVP, 
GL) đều thể hiện khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase 
với giá trị IC50 tương ứng là 89,35 ± 5,01; 78,06 ± 3,27; 66,01 
± 3,63µg/mL. Trong ba cặn chiết khảo sát, cặn chiết GL cho 
hoạt tính này tốt nhất. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  
Từ ba đối tượng nghiên cứu là Gắm cọng (Gnetum 

latifolium var. funiculare Markgr.) thu hái ở Tây Nguyên,  loài 
Dây gắm (Gnetum montanum Markgr) thu hái ở Quảng Trị 
và Vĩnh Phúc, đã tiến hành tạo 3 cặn chiết ethanol tương 
ứng GL, GMQT, GMVP.  

Khảo sát hoạt tính sinh học của các cặn chiết cho thấy 
cả 3 mẫu nghiên cứu đều thể hiện hoạt tính ức chế enzyme 
xanthine oxidase với giá trị IC50 đạt 66,01 ± 3,63 đến 89,35 ± 
5,01µg/mL. Đặc biệt, khả năng kháng viêm của ba cặn chiết 
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đều cho kết quả rất tốt với giá trị IC50 từ 21,33 ± 2,01 đến 
60,99 ± 4,50µg/mL. Trong đó đáng chú ý là khả nặng ức chế 
sự sản sinh NO của cặn chiết GMVP với giá trị IC50 21,33 ± 
2,01µg/mL và khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase của 
cặn chiết GL với giá trị IC50 66,01 ± 3,63µg/mL. 
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Bảng 2. Kết quả sàng lọc hoạt tính ức chế sự sản sinh NO của các cặn chiết 

Nồng độ 
(µg/mL) 

GL GMVP GMQT L-NMMA* 

% ức chế NO % tế bào sống % ức chế NO % tế bào sống % ức chế NO % tế bào sống % ức chế NO % tế bào sống 
100 71,45 78,21 65,86 92,34 77,24 96,73 98,83 84,04 
20 19,81 92,41 54,49 97,98 46,61 99,33 73,39 99,89 
4 6,67  30,85  8,10  23,59  

0.8 -4,03  5,47  5,43  11,94  
IC50 60,99±4,50 - 21,33±2,01 - 32,27±3,16 - 9,74±0,75 - 

* Chất đối chứng dương 

Bảng 3. Kết quả hoạt tính ức chế enzyme xanthine oxidase của các cao chiết 

Nồng độ (µg/mL) 
% Ức chế 

GMQT GMVP GL Nồng độ (µg/mL) Allopurinol 
500 54,42 60,03 101,13 10 89,53 
100 16,43 16,68 67,29 2 72,93 
20 5,88 8,60 16,06 0,4 15,50 
4 2,01 -1,46 -0,21 0,08 2,69 

IC50 89,35 ± 5,01 78,06 ± 3,27 66,01 ± 3,63 IC50 1,12 ± 0,15 

* Chất đối chứng dương 




