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TÓM TẮT 

Sài đất (Wedelia chinensis (Osbeck) Merr.) là một loại thảo dược được trồng phổ biến ở Việt Nam. Trong y học 

cổ truyền, cây Sài đất được dùng để thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm. Mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát khả 

năng kháng oxy hóa bằng phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH và đánh giá hoạt tính bảo vệ tế bào gan 

HepG2 bị gây độc bởi ethanol. Kết quả cho thấy, cao chiết có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH với giá trị 

IC50 = 39,73 µg/mL, gần tương đương với vitamin C (IC50 = 37,95 µg/mL). Kết quả đánh giá tác động bảo vệ tế 

bào gan HepG2 bị gây độc bởi ethanol cho thấy, ở nồng độ 12,5 µg/mL cho hiệu quả bảo vệ tế bào gan đạt 

70,55% tương đương so với chất đối chứng Silymarin (12,5 µg/mL) đạt hiệu quả bảo vệ tế bào gan 67,88%, kết 

quả có ý nghĩa thống kê (P < 0,0001). 

Từ khóa: Bảo vệ gan, DPPH, HepG2, kháng oxy hóa, sài đất.  

MỞ ĐẦU 

Sài đất (Wedelia chinensis (Osbeck) Merr.) là một loại thảo dược được trồng phổ biến ở Ấn Độ, được dùng như 

thuốc chống viêm, rối loạn chức năng gan, viêm gan (Garima et al., 2009; Abdul et al., 2012), nó di thực vào Việt 

Nam trồng làm cảnh hoặc để làm thuốc. Theo Dược điển Việt Nam, Sài đất có thể dùng tươi hoặc phơi khô để 

thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm (Hội đồng Dược điển Việt Nam, 2017). Một số nghiên cứu trên thế giới cho  

thấy cao chiết từ Sài đất có tác dụng bảo vệ gan trên mô hình chuột gây độc bằng CCl4 (Abdul et al., 2012; 

Garima et al., 2009; Merina et al., 2018). Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá khả năng kháng oxy hóa và 

tác dụng bảo vệ tế bào gan của cao ethanol Sài đất hướng đến sản phẩm thực phẩm chức năng tăng cường 

chức năng gan. 

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

Nguyên liệu 

Cao chiết Sài đất (Wedelia chinensis (Osbeck) Merr.) do Phòng Công nghệ Sinh học Thực phẩm, Trung tâm 

Công nghệ Sinh học TP.HCM cung cấp được chiết bằng phương pháp chiết ngâm với dung môi ethanol. Dòng tế 

bào thường Fibroblast và dòng tế bào ung thư gan HepG2 do Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược, Trung tâm 

Công nghệ Sinh học TP.HCM cung cấp.  

Thiết bị: Máy đọc đĩa ELISA (Versa Max), tủ ủ CO2, các thiết bị nuôi cấy tế bào khác. Môi trường nuôi cấy tế bào 

DMEM (Gibco), môi trường nuôi cấy RPMI (Sigma Aldrich), DMSO (Sigma Aldrich), ethanol (Merck). Vật tư, dụng 

cụ nuôi cấy tế bào (Corning). 

Khảo sát hiệu quả trung hòa gốc tự do DPPH của cao ethanol Sài đất 

Khả năng kháng oxy hóa của các cao ethanol Sài đất được xác định bằng phương pháp trung hòa gốc tự do 

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) theo Prakash và đồng tác giả (2000) có hiệu chỉnh được tóm tắt như sau: 

Hỗn hợp phản ứng gồm 100 µL DPPH (0,3 mM) và 100 µL dung dịch mẫu thử là cao ethanol Sài đất ở các nồng 

độ: 0, 20, 40, 60, 80, 100 µg/mL. Hỗn hợp phản ứng được ủ trong tối ở nhiệt độ phòng trong thời gian 30 phút. 

Sau đó, đo độ hấp thụ quang phổ của DPPH ở bước sóng 517 nm. Chất đối chứng dương được sử dụng là 

vitamin C với các nồng độ khảo sát là 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 µg/mL. Th  nghiệm được lặp lại 3 l n. 

Ph n trăm bắt gốc tự do DPPH(%) = (A-B)/A x 100. 

Trong đó: A: độ hấp thụ cực đại của chứng âm; B: độ hấp thụ cực đại của các mẫu. 

Khả năng kháng oxy hóa được xác định dựa vào giá trị IC50, nồng độ mà tại đó ức chế  0  gốc tự do của DPPH.  
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Khảo sát khả năng gây độc tế bào thƣờng Fibroblast của cao ethanol Sài đất 

Tế bào Fibroblast được cấy với mật độ 2x10
4 

tế bào/giếng, ủ 24 giờ trong điều kiện 37
o
C và 5% CO2, nuôi trên 

đĩa 96 giếng chứa môi trường RPMI, bổ sung 10% FBS. Sau khi được ổn định 24 giờ, tế bào được xử lý với cao 
chiết ở các nồng độ 3,125; 6,25; 12,5; 25; 50; 100 µg/mL pha trong DMSO 0,25% và ủ trong vòng 24 giờ. Sau đó, 
30 µL MTT (5 mg/mL trong dung dịch đệm PBS 1X) được thêm vào mỗi giếng và ủ trong 4 giờ tiếp theo, rồi tiếp 
tục bổ sung 100 µL DMSO trong 10 phút ở nhiệt độ phòng tạo thành phản ứng formazan MTT bởi các tế bào 
sống được hòa tan. Đo độ hấp thụ ở bước sóng 570 nm, sử dụng máy đọc đĩa ELISA (Versa Max). Đối chứng 
được bổ sung là DMSO 0,25%, mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 l n.  

Đánh giá tác động bảo vệ gan của cao ethanol Sài đất trên tế bào ung thƣ gan HepG2 bị gây độc  
bởi ethanol 

Tế bào HepG2 được cấy với mật độ 2x10
4 

tế bào/mL (mỗi giếng chứa 100 µL dung dịch môi trường và tế bào), ủ 
24 giờ trong điều kiện 37

o
C và 5% CO2, nuôi trên đĩa 96 giếng chứa môi trường DMEM, bổ sung 10% FBS. Sau 

24 giờ, tế bào được tiền xử lý với cao chiết ở các nồng độ 3,125; 12,5; 50; 100 µg/mL trong vòng 2 giờ, sau đó tế 
bào tiếp tục được xử lý với ethanol 2,5% trong 24 giờ; Silymarin (12,5 µg/mL) đã được sử dụng làm chất chuẩn 
đối chiếu, thí nghiệm được lặp lại 3 l n. Hiệu quả bảo vệ tế bào gan của cao ethanol Sài đất được đánh giá bằng 
phương pháp MTT và quan sát hình thái dưới kính hiển vi soi ngược. 

Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Ph n mềm Graphpad Prism8 được sử dụng để phân tích kết quả thông kê, phương pháp Oneway ANOVA được 
sử dụng so sánh khác biệt giữa các nồng độ, sự khác biệt về mặt thống kê có ý nghĩa khi giá trị P ≤ 0,0001. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Hiệu quả trung hòa gốc tự do DPPH của cao ethanol Sài đất 

Hoạt tính kháng oxy hóa của cao ethanol Sài đất được xác định dựa vào khả năng làm giảm độ hấp thu quang 
phổ của DPPH khi có và không có cao ethanol Sài đất, kết quả khảo sát ở Hình 1.   

 

Hình 1. Hiệu quả trung hòa gốc tự do DPPH của cao ethanol Sài đất 

Kết quả cho thấy, khả năng trung hòa gốc tự do DPPH tỷ lệ thuận với nồng độ cao ethanol Sài đất, nồng độ của 
cao ethanol càng cao thì khả năng trung hòa gốc tự do càng lớn và ngược lại. Khả năng trung hòa gốc tự do 
DPPH của cao ethanol Sài đất ở nồng độ 100 µg/mL đạt 82,14 ± 0,82%. Khả năng kháng oxy hóa cũng như hiệu 
quả trung hòa gốc tự do của cao chiết Sài đất và vitamin C được so sánh dựa vào giá trị IC50 theo phương trình 
hồi quy tuyến tính của cao chiết được thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Giá trị IC50 (µg/mL) của vitamin C và cao chiết Sài đất 

Mẫu Phƣơng trình hồi quy Giá trị IC50 (µg/mL) 

Vitamin C y = 1,4396x - 4,6372 (R = 98,1%) 37,95 ± 1,56
b 

Cao chiết Sài đất y= 0,6526x + 24,074 (R = 99,06%) 39,73 ± 1,56
a 

Hiệu quả kháng oxy hóa của cao ethanol Sài đất (IC50 = 39,73 µg/mL) g n tương đương với vitamin C  
(IC50 = 37,95 µg/mL). Một nghiên cứu khác cho thấy, IC50 của chiết xuất từ lá cây Sài đất (62 µg/mL) thấp hơn 
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vitamin C (48 µg/mL) (Manjamalai et al., 2012); cao chiết nước nóng của lá Sài đất ở nồng độ 200 µg/mL có hiệu 
quả trung hòa gốc tự do đạt 67,53 ± 0,34% thấp hơn so với vitamin C đạt 96,32 ± 0,33% (Merina et al., 2017). 

Kết quả khảo sát khả năng gây độc tế bào thƣờng Fibroblast của cao ethanol Sài đất 

Trước khi đánh giá tác động bảo vệ tế bào gan, chúng tôi đã tiến hành khảo sát nồng độ gây độc tế bào thường 
Fibroblast dựa trên sự tăng sinh tế bào bằng phương pháp MTT, nghiệm thức có tế bào và môi trường nuôi cấy 
RPMI là nghiệm thức đối chứng. Thí nghiệm được lặp lại 3 l n, thu được kết quả thể hiện ở Hình 2.  
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Hình 2. Nồng độ gây độc của cao chiết thô lên dòng tế bào thƣờng Fibroblast 

Kết quả thí nghiệm trên cho thấy, tỷ lệ ph n trăm tế bào sống ở nghiệm thức tế bào được nuôi cấy trong môi 
trường RPMI có DMSO 0,25% có sự khác biệt không có ý nghĩa so với nghiệm thức đối chứng môi trường bình 
thường RPMI. Kết quả này cho thấy DMSO ở nồng độ 0,2   không có độc t nh đối với dòng tế bào Fibroblast 
phù hợp với kết quả nghiên cứu của Ozerkan và đồng tác giả (2015) nên có thể sử dụng dung môi DMSO 0,25% 
để pha cao chiết ethanol Sài đất. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỷ lệ ph n trăm tế bào sống ở nghiệm thức tế bào được nuôi cấy trong môi trường 
RPMI có bổ sung cao ethanol Sài đất ở nồng độ từ 3,125 - 100 µg/mL, sau 24 giờ vẫn cao từ 99,9 – 113,5%. Từ kết 
quả thí nghiệm cho thấy, ở khoảng nồng độ từ 3,125 - 100 µg/mL cao chiết Sài đất không gây độc t nh đối với dòng 
tế bào thường Fibroblast, có thể dùng nồng độ khảo sát này để đánh giá tác động bảo vệ tế bào gan HepG2. 

Đánh giá tác động bảo vệ gan của cao ethanol Sài đất trên tế bào ung thƣ gan HepG2 bị gây độc bởi ethanol 

Sau khi khảo sát nồng độ gây độc của cao chiết thô lên dòng tế bào thường Fibroblast, chúng tôi tiếp tục đánh 
giá hiệu quả bảo vệ tế bào gan của cao chiết thảo dược được đánh giá bằng phương pháp MTT, kết quả ph n 
trăm tế bào sống được thể hiện ở Hình 3. 
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Hình 3. Hiệu quả bảo vệ tế bào gan HepG2 bị gây độc bởi ethanol của cao ethanol Sài đất. (****)  
khác biệt có ý nghĩa thống kê, (P_value = 0,0001) so với nghiệm thức đối chứng DMEM;  

Silymarin thuốc bảo vệ gan đƣợc sử dụng nhƣ đối chứng dƣơng 
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Kết quả thí nghiệm trên cho thấy, tế bào được tiền xử lý với cao chiết thô đã cải thiện đáng kể khả năng sống của 
tế bào so với không tiền xử lý với cao chiết thô, khi tăng nồng độ cao chiết từ 3,125 - 100 µg/mL thì khả năng 
sống của tế bào được tiền xử lý với cao ethanol Sài đất cũng tăng đáng kể từ 80,00 - 116,61%. Ở nồng độ 12,5 
µg/mL, cao ethanol Sài đất cho tỉ lệ tế bào sống 85,58%, hiệu quả bảo vệ tế bào gan đạt 70,55% tương đương 
so với chất đối chứng Silymarin nồng độ 12,5 µg/mL cho tỉ lệ tế bào sống 84,24%, hiệu quả bảo vệ tế bào gan 
đạt 67,88%, kết quả có ý nghĩa thống kê (P < 0,0001).  

KẾT LUẬN 

Hiệu quả kháng oxy hóa của cây Sài đất (IC50 = 39,73 µg/mL) tương đương với chất chuẩn vitamin C. Cao chiết 
Sài đất có khả năng bảo vệ tế bào gan HepG2 bị gây độc bởi ethanol, tế bào được tiền xử lý với cao ethanol Sài 
đất ở nồng độ 100 µg/mL cho tỉ lệ tế bào sống đạt 116,61%, hiệu quả bảo vệ tế bào gan đạt 132,61%. Ở nồng độ 
100 µg/mL, cao chiết Sài đất không gây độc trên dòng tế bào thường Fibroblast, có thể hướng đến phát triển sản 
phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ chức năng bảo vệ tế bào gan từ các loại cao chiết thảo dược này, đảm bảo 
an toàn cho người sử dụng. 

Lời cám ơn: Kinh phí thực hiện nghiên cứu này được cung cấp bởi Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.  
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STUDY ON THE ANTIOXIDANT AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF 
WEDELIA CHINENSIS (OSBECK) MERR. ON ETHANOL INDUCED 
CYTOTOXICITY IN HEPG2 CELLS 

Le Thi Huyen
*
, Nguyen Thi Dung, Pham Hai Son, Le Thi Que Tran,  

Nguyen Bich Ngoc, Nguyen Van Giam, Nguyen Dang Quan  

Biotechnology Center of HCM City 

SUMMARY 

Wedelia chinensis (Osbeck) Merr. is an important traditional medicinal plant in Viet Nam. In this study, the 

antioxidant effect of extracts of Wedelia chinensis (Osbeck) Merr. was investigated by diphenylpicrylhydrazyl 

(DPPH) assay and the hepatoprotective activity of the extracts was evaluated against ethanol induced toxicity 

using well-maintained HepG2 cells. The results showed that the ethanol extracts scavenged about 50% DPPH 

radical at the concentration of 39.73 µg/mL (IC50). The DPPH scavenging activity of extract was nearly 

equivalent to vitamin C (IC50 = 37.95 µg/mL). The extract of Wedelia chinensis exhibited dose-dependent 

cytoprotection against ethanol induced cell toxicity at the indicated concentrations, specifically at the 

concentration of 12.5 µg/mL showed significant cytoprotection of 71.16% similar with Silymarin control 

(67.88%), the results have statistical significance (P-value < 0.0001). 

Keywords: Antioxidant, DPPH, Wedelia chinensis, HepG2, hepatoprotective. 
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