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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu khảo sát khả năng kháng khuẩn, kháng oxy hóa và gây độc tế bào ung thư của 
các cao chiết từ lá và hạt Trâm Bầu Combretum quadrangulare. Kết quả cho thấy các cao chiết từ cây Trâm Bầu 
được tách chiết bằng phương pháp ngấm kiệt trong Ethanol thể hiện hoạt tính sinh học cao. Đối với thử nghiệm 
MTT xác định hoạt tính gây độc tế bào ung thư, IC50 của cao chiết lá Trâm Bầu là là 44,05 µg/mL trên tế bào 
A549 và 43,61 µg/mL trên tế bào K562. Trong khi đó, cao chiết hạt thể hiện hoạt tính gây độc tế bào ung thư yếu. 
Thêm vào đó, cao chiết lá và cao chiết hạt thể hiện hoạt tính kháng oxy hóa cao thông qua khả năng cắt gốc tự 
do DPPH với IC50 tương ứng là 83,38 µg/mL và 86,8 µg/mL. Ngoài ra, hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết Trâm 
Bầu được đánh giá thông qua phương pháp pha loãng trong môi trường lỏng, qua đó, nồng độ ức chế tối thiểu 
(MIC) của cao chiết lá Trâm Bầu là 2,5 mg/mL trên chủng Staphylococcus aureus và 5,0 mg/mL trên 
Pseudomonas aeruginosa. MIC của cao chiết hạt là 5,0 mg/mL trên cả hai chủng vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, các 

cao chiết từ cây Trâm Bầu được đánh giá là có tiềm năng cho các nghiên cứu tiếp theo về ảnh hưởng của cao 
chiết in vivo hoặc cho các nghiên cứu về cô lập hợp chất mới có hoạt tính sinh học. 
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SUMMARY 

The study aimed for the anti-bacterial, antioxidant, and cytotoxic activity of Combretum quadrangulare leaf and 
seed extract assessment. The results showed that the extracts of C. quadrangulare leaves and seed extracted by 
exhaustive extraction in Ethanol solvent has shown good bio-activity. In particular of cytotoxic activity, IC50 of leaf 
extract was 44.05 µg/mL against A549 and 43.61 µg/mL on K562 cancer cell, while seed extract shown moderate 
cytotoxicity on the cells using MTT assay. In addition, the leaf and seed extract exhibited good antioxidant activity 
through DPPH scavenging capacity with IC50 of 83.38 µg/mL and 86.8 µg/mL, respectively. The anti-bacterial 
activity of the extracts was assessed using broth dilution method. The minimum inhibition concentration (MIC) of 
the leaf extract was 2.5 mg/mL against Staphylococcus aureus (Gram-positive) and 5.0 mg/mL on Pseudomonas 
aeruginosa (Gram-negative). The MIC of seed extract was 5.0 mg/mL against two examined bacterial strains. 
Thus, the extracts from C. quadrangulare was promising for the next research for impact of crude extracts 
assessment in vivo or bioactive compounds isolation.  
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