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TÓM TẮT 

Tinh dầu lá bưởi Yên Thế, cam sành Cao Phong và chanh giấy Tân Yên, thu nhận bằng phương 
pháp chưng cất lôi cuốn theo hơi nước và được làm khan bằng Na2SO4. Bằng phương pháp GC- MS 

xác định được 28 thành phần hóa học trong tinh dầu lá bưởi Yên Thế, 21 thành phần hóa học trong 

tinh dầu lá cam sành Cao Phong và 26 thành phần hóa học trong tinh dầu lá chanh giấy Tân Yên. 

Bằng phương pháp DPPH xác định được khả năng quét gốc tự do của tinh dầu lá bưởi Yên Thế: 
42,13 ± 0,25 %, tinh dầu lá cam sành Cao Phong: 40,05 ± 0,14 % và tinh dầu lá chanh giấy Tân 

Yên: 43,21 ± 0,17 %. Sử dụng phương pháp khuếch tán thạch xác định được khả năng kháng 

khuẩn của ba loại tinh dầu này trên các chủng vi sinh vật: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Salmonella typhi và Bacillus cereus. 

Từ khóa: Tinh dầu, thành phần hóa học, hoạt tính sinh học. 

1. MỞ ĐẦU 

Quả có múi chủ yếu được sử dụng để ăn tươi và sản xuất đồ uống. Ngoài phần thịt quả, phần vỏ 

quả, hạt quả, lá và hoa của cây có múi có chứa một lượng tinh dầu lớn được sử dụng trong nhiều 

lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt trong lá của cây ăn quả có múi như bưởi, cam và chanh thường có 
chứa một lượng tinh dầu lớn, nhưng lại ít được quan tâm nghiên cứu. Ở nước ta nhu cầu về tinh dầu 

nói chung, tinh dầu từ cây có múi nói riêng ngày càng tăng cao, trong khi đó đến thời điểm này có 

rất ít các công trình nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh dầu lá cây có 
múi [1, 2]. Vì vậy nghiên cứu này nhằm xác định thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của tinh 

dầu lá bưởi, cam, chanh làm cơ sở khoa học cho việc sản xuất hương liệu.   
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2. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Tinh dầu lá bưởi Yên Thế- Bắc Giang (Citrus grandis Osbek), cam sành Cao Phong, Hòa Bình 

(Citrus sinensis Osbeck), chanh giấy Tân Yên, Bắc Giang (Citrus limonia Osbeck), được khai thác 

bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn theo hơi nước và được làm khan bằng Na2SO4. 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp xác định các thành phần hóa học trong tinh dầu 

Các thành phần hóa học trong tinh dầu được xác định theo phương pháp GS-MS với chương 

trình thực hiện như sau: Nhiệt độ cột 80 – 150 
o
C, tốc độ tăng nhiệt 3 

o
C/phút giữ ở 5 phút và 150 -  

220 
o
C tốc độ tăng nhiệt 8 

o
C/phút giữ ở 5 phút. Điều kiện MS: ion hóa mẫu ở thế ion hóa 70 ev, 

nhiệt độ duy trì 250 
o
C, khí mang là heli tốc độ 0,5 ml/phút, tốc độ chia dòng 1 : 50 [1, 2, 3]. 

2.2.2. Phương pháp xác định khả năng quét gốc tự do DPPH  

Xác định khả năng quét gốc tự do DPPH, dựa trên nguyên tắc 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl 

(DPPH) có khả năng tạo ra gốc tự do bền trong dung dịch ethanol bão hòa, được tính bằng công 

thức % DPPH = [(A0- (A-Ab))/A0] × 100 %, trong đó A0 là mẫu kiểm chứng, A là mẫu thí nghiệm, 
Ab là mẫu trắng. Mẫu thí nghiệm gồm có 0,1 ml tinh dầu lá cây có múi, 2 ml ethyl acetat, 1,9ml 

methanol và 1ml DPPH. Hỗn hợp sau khi phối trộn được lắc nhẹ và để yên trong bóng tối ở nhiệt độ 

phòng 30 phút, đo độ hấp thụ ở bước sóng 517 nm [1, 2, 4]. 

2.2.3. Phương pháp xác định khả năng kháng khuẩn của tinh dầu lá cây có múi 

Khả năng kháng khuẩn được xác định bằng phương pháp khuếch tán thạch, dựa vào hiệu số D- 

d (mm), với D: đường kính vòng kháng khuẩn (mm), d: đường kính lỗ khoan (mm) [5, 6].  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần hóa học trong tinh dầu 

Tinh dầu lá bưởi Yên Thế, cam sành Cao Phong, chanh giấy Tân Yên, sau khi được khai thác 

bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn theo hơi nước và được làm khan bằng Na2SO4, sử dụng 
phương pháp GC-MS đã xác định được các thành phần hóa học được trình bày ở Bảng 1. 

Bằng phương pháp GC-MS xác định được 28 thành phần hóa học trong tinh dầu lá bưởi Yên 
Thế, trong đó có 14 thành phần thuộc lớp chất terpenhydro, chiếm 80,14 % (nhóm monoterpene: 

78,81 % và sesquiterpene: 1,33 %). Kết quả nghiên cứu trong bảng 1 cho thấy có 14 thành phần 

thuộc dẫn xuất chứa oxy của terpen chiếm 18,20 % (nhóm aldehyde: 4,34 %, alcohol: 9,64 %, 
ketone: 1,87 % và ester: 2,35 %). 
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Bảng 1. Thành phần hóa học trong tinh dầu lá cây có múi. 

TT Tên thành phần hóa học  

Tỉ lệ (%) các thành phần hóa học trong tinh dầu  

Tinh dầu lá bƣởi 

Yên Thế 

Tinh dầu lá cam sành 

Cao Phong 

Tinh dầu lá chanh 

giấy Tân Yên 

1 α-pinene 4,32 12,81 13,04 

2 camphene 3,28 - 8,13 

3 β-pinene 0,98 5,92 3,27 

4 sabinene 2,17 5,26 6,02 

5 δ-3-carene 14,07 - - 

6 myrcene 6,13 4,98 4,73 

7 α-phellandrene 3,21 - 1,07 

8 α-terpinene 1,76 - 0,95 

9 l-limonene 22,84 33,85 28,06 

10 thujene 10,06 2,66 0,64 

11 γ-terpinene 5,19 4,79 6,71 

12 p-cymene 3,02 - 0,52 

13 terpinolene 1,78 6,34 - 

14 α-farnesene - - 0,84 

15 α-humulene - 4,12 1,28 

16 β-bisabolene 1,33 2,45 1,57 

17 octanal 1,48 1,21 0,92 

18 nonanal 1,95 0,87 1,34 

19 citronellal 0,91 - 1,15 

20 decanal - - 0,33 

21 geranial - 1,09 0,81 

22 dodecanal - 0,81 - 

23 tridecanal - - 1,28 

24 1-octanol 1,45 1,47 - 

25 terpinen-4-ol 2,09 1,13 3,47 

26 trans-p-mentha-2,8-dien-1-ol 1,12 0,56 - 

27 nonanol 0,88 - 2,93 

28 decanol 0,94 - - 

29 α-citronellol 1,13 - - 

30 α-terpineol 2,03 - 3,44 

31 geraniol - 3,94 - 

32 cis-p-menth-8-en-2-one 0,83 1,06 1,38 

33 nootkatone 1,04 - - 

34 octyl acetate 1,27 - - 

35 neryl acetate - 1,12 2,36 

36 geranyl acetate - 1,06 - 

37 perillyl acetate 1,08 - 1,54 

 monoterpene 78,81 76,61 73,14 

 sesquiterpene 1,33 6,57 3,69 

 aldehyde 4,34 3,98 5,83 

 alcohol 9,64 7,10 9,84 

 ketone 1,87 1,06 1,38 

 ester 2,35 2,18 3,90 

 Tổng lớp chất terpenhydro 18,20 14,32 20,95 

 Tổng dẫn xuất chứa oxy của terpen 80,14 83,18 76,83 

 Tổng cộng 98,34 97,50 97,78 

Ghi chú: -: Không xác định được, Tỉ lệ (%): Tính theo diện tích peak sắc kí. 
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3.1.1. Tinh dầu lá bưởi Yên Thế 

Tinh dầu lá bưởi Yên Thế không có màu, trong suốt, có mùi thơm đặc trưng và vị hơi cay. Các 

thành phần trong tinh dầu lá bưởi Yên Thế được thể hiện trên Hình 1. 

Hình1. Sắc kí đồ tinh dầu lá bưởi Yên Thế. 

3.1.2. Tinh dầu lá cam sành Cao Phong 

Tinh dầu lá cam sành Cao Phong thường không có màu, trong, vị hơi cay và có mùi thơm. Các 

thành phần hóa học trong tinh dầu lá cam sành Cao Phong được thể hiện trên Hình 2. 

Hình 2. Sắc kí đồ tinh dầu lá cam sành Cao Phong. 

Bảng 1 cho thấy, trong 21 thành phần thu được từ tinh dầu lá cam sành Cao Phong, có 10 thành 

phần thuộc lớp chất terpenhydro, chiếm: 83,18% (nhóm monoterpene: 76,61 % và sesquiterpene: 
6,57 %). Kết quả nghiên trong Bảng 1 cho thấy có 11 thành phần thuộc dẫn xuất chứa oxy của 

terpen chiếm 14,32% (nhóm aldehyde: 3,98 %, alcohol: 7,10 %, ketone: 1,06 % và ester: 2,18 %).  

3.1.3. Tinh dầu lá chanh giấy Tân Yên 

Tinh dầu vỏ quả chanh giấy Hàm Yên có màu vàng nhạt, trong suốt và có mùi thơm. Các 

thành phần hóa học trong tinh dầu chanh giấy Tân Yên được thể hiện trên Hình 3. 

Hình 3. Sắc kí đồ tinh dầu lá chanh giấy Tân Yên. 

Bằng phương pháp GC-MS xác định được 26 thành phần trong tinh dầu lá chanh giấy Tân Yên, 

trong đó có 14 thành phần thuộc lớp chất terpenhydro chiếm: 76,83 % (nhóm monoterpene: 73,14 % 
và sesquiterpene: 3,69 %). Kết quả nghiên cứu trong Bảng 1 cho thấy có 12 thành phần thuộc dẫn 

xuất chứa oxy của terpen chiếm 20,95 % (nhóm aldehyde: 5,83 %, alcohol: 9,84 %, ketone: 1,38 % 

và ester: 3,90 %). 
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3.2. Khả năng quét gốc tự do DPPH và hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu lá cây có múi 

3.2.1. Khả năng quét gốc tự do DPPH 

Khả năng quét gốc tự do DPPH của tinh dầu lá cây có múi được thể hiện qua Bảng 2. 

Bảng 2. Khả năng quét gốc tự do DPPH của tinh dầu lá cây có múi. 

TT Mẫu thí nghiệm Khối lƣợng (ml) % quét gốc DPPH 

1 Tinh dầu lá bưởi Yên Thế 0,1 42,13 ± 0,25 

2 Tinh dầu lá cam sành Cao Phong 0,1 40,05 ± 0,14 

3  Tinh dầu lá chanh giấy Tân Yên  0,1 43,21 ± 0,17 

4 Vitamin C 0,1 39,07 ± 0,45 

Kết quả nghiên cứu trong bảng 2 cho thấy tinh dầu lá cây có múi có khả năng quét gốc tự do 

cao hơn vitamin C. Nghiên cứu này, phù hợp với nghiên cứu của Matook S.M và cộng sự [5].  

3.2.2. Hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu lá cây có múi 

Khả năng kháng khuẩn của tinh dầu thực hiện ở nồng độ pha loãng 10
5
 CFU/ml, kết quả được 

thể hiện ở Bảng 3.  

Bảng 3. Đường kính vòng kháng khuẩn của tinh dầu lá cây có múi. 

TT Chủng vi sinh vật kiểm chứng 

Đƣờng kính vòng kháng khuẩn D- d(mm) 

Vitamin C 
TD lá bưởi  
Yên Thế 

TD lá cam sành 
Cao Phong 

TD lá chanh 
giấy Tân Yên 

1 Staphylococcus aureus  1,8 2,0 1,8 2,2 

2 Escherichia coli  2,1 2,3 2,1 2,4 

3 Salmonella typhy  1,9 2,5 2,2 2,6 

4 Bacillus cereus  2,6 2,7 2,4 2,8 

TD: Tinh dầu. Kết quả trong Bảng 3 cho thấy tinh dầu lá cây có múi có khả năng kháng khuẩn 

mạnh, trên các chủng vi sinh vật kiểm định. So với vitamin C thì khả năng kháng khuẩn của tinh dầu 

lá của cây có múi cao hơn.  

4. KẾT LUẬN 

Bằng phương pháp GC- MS xác định được 28 thành phần hóa học trong tinh dầu lá bưởi Yên 

Thế, 21 thành phần hóa học trong tinh dầu lá cam sành Cao Phong và 26 thành phần hóa học trong 
tinh dầu lá chanh giấy Tân Yên. Bên cạnh đó cũng xác định được khả năng quét gốc tự do DPPH 

của tinh dầu lá bưởi Yên Thế: 42,13 ± 0,25 %; tinh dầu lá cam sành Cao Phong: 40,05 ± 0,14 % và 

tinh dầu lá chanh giấy Tân Yên: 43,21 ± 0,17 %. Đồng thời cũng xác định được khả năng kháng 

khuẩn của tinh dầu trên 4 chủng vi sinh vật Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella 
typhi và Bacillus cereus.  
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ABSTRACT 

STUDY ON THE CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF 
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 The Yenthe pummelo leaf oil, Caophong orange leaf oil and Tanyen lime leaf oil, after 

extraction by distillation and steam alluring made with anhydrous Na2SO4. By using GC- MS 
method, 28 chemical components were identified in the Yenthe pummelo leaf oil, twenty-one 

chemical components were identified in the Caophong orange leaf oil and twenty-six chemical 

components were identified in the Tanyen lime leaf oil, respectively. DPPH methods have 
antioxidant activity is oil 42,13 ± 0,25 % with the Yenthe pummelo leaf oil; 40,05 ± 0,14 % with the 

Caophong orange leaf oil and the Tanyen lime leaf oil: 43,21 ± 0,17 %, respectively. Besides using 

agar diffusion method has identified antimicrobial activity of three oils on microorganisms: 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella typhi and Bacillus cereus. 
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