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TÓM TẮT
Lá Vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr and Perry) được dân gian sử dụng như một thuốc sát khuẩn để
chữa nhiều bệnh ngoài da như ghẻ lở, mụn nhọt... Masilinic acid là một thành phần quan trọng của lá Vối. Nó có
tác dụng ức chế protease serine, chống oxy hóa. Điểm mới trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành bào chế
cao chiết từ lá Vối khô, tinh sạch Masilinic acid từ cao chiết bằng sắc ký cột trên silica gel. Đánh giá khả năng
kháng oxy hóa bằng DPPH và kháng các chủng vi sinh vật gây bệnh trên da như Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Candida albicans bằng phương pháp khuyết tán đĩa thạch của các cao chiết từ lá Vối.
Kết quả thu được, các cao chiết từ lá Vối có khả năng kháng oxy hóa tốt, đặc biệt là Masilinic acid
(IC50 = 9,346 μg/μL) kháng tốt hơn so với vitamin C trong cùng điều kiện. Cao chiết có khả năng kháng tốt cả vi
sinh vật gây bệnh trên da E. coli, S. aureus, C. albicans, kể cả những vi sinh vật kháng kháng sinh như E. coli
(kháng methicillin, oxacillin, amikacin, gentamycine), S. aureus (kháng methicillin, ampicillin, oxacillin,
ceftazidime) và C. albicans (kháng methicillin và cefotaxime), trong đó cao tổng kháng tốt ở nồng đồ
0,5 - 5 mg/mL, cao n-hexan và Masilinic acid kháng tốt ở 2 nồng độ 5 mg/mL và 50 mg/mL. Những kết quả
nghiên cứu này cho thấy lá Vối có vai trò quan trọng trong điều trị các bệnh ngoài da.
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SUMMARY
C. operculatus leaves have been used traditionally as an antiseptic to cure many skin diseases such as scabies,
pimples,… Masilinic acid is a vital ingredient of the C. operculatus leaf, which inhibits serine proteases, increases
EAAT2 (GLT-1) glutamate reuptake. The new point of study, we conducted the fractionation of dried
C. operculatus leaves to isolateMasilinic acid by using a column chromatography on silica gel. Evaluation of
antioxidant activity and antimicronial activity as against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida
albicans of the extracts from the C. operculatus leaves were carried out using by DPPH and by agar diffusion
method. The result showed that C. operculatus leaves have good antioxidant, especially Masilinic acid with IC 50
value of 9,346 μg/μL, that is better than that of vitamin C. The C. operculatus leaf extract also exhibited
antimicrobial activity against the test bacteria at concentrations > 5 mg/mL. The results of this study suggest that
C. operculatus leaves have an important role in the treatment of skin diseases.
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