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Abstract 

The antioxidant activities against DPPH free radical of crude extracts using ethyl acetatee and methanol 

from Uroteuthis Chinensis were studied muscles of, ranged from 13.43% to 41.13%. TLC and FT-IR 

analysis of several fractions methanol extracts showed the presence of amino acids, peptides, and proteins. 

SDS-PAGE result of some fractions of methanol extracts described the presence of proteins with a 

molecular weight of 19-220 kDa. The antioxidant activities of different segments of the Uroteuthis 

Chinensis were various. 
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Tóm tắt 

Hoạt tính chống oxy dựa vào khả năng khử gốc tự do DPPH của các phân đoạn cao chiết thô bằng ethyl 

acetate và methanol từ cơ của loài mực Uroteuthis chinensis đã được khảo sát. Hoạt tính này dao động từ 

13,43% đến 41,13%. Phân tích TLC và FT-IR từ một số phân đoạn chiết của cao chiết methanol cho thấy 

sự hiện diện của các acid amin, peptit và protein. Phân tích điện di SDS-PAGE các phân đoạn cao chiết 

methanol cho thấy sự hiện diện của các protein với trọng lượng phân tử từ 19-220 kDa. Các phân đoạn 

chất chiết chỉ ra khả năng kháng oxi hóa ở các phân đoạn khác nhau của loài mực Uroteuthis chinensis là 

khác nhau. 

Từ khóa: Cao chiết, mực, kháng oxi hóa, phổ hồng ngoại, SDS-PAGE. 

 
GIỚI THIỆU 

Sinh vật biển được xem là nguồn cung cấp 
quan trọng các sản phẩm tự nhiên có hoạt tính 
sinh học. Các hợp chất hoạt tính sinh học biển 
cho thấy các đặc tính tự nhiên, có tiềm năng 
dược phẩm và dược phẩm của chúng được coi 
là lựa chọn an toàn hơn so với thuốc tổng hợp 
và phụ gia thực phẩm [1]. Các hợp chất hoạt 
tính sinh học biển đã được phân lập và đặc 
trưng từ các nguồn như thực vật biển, vi sinh 
vật, tảo và động vật (động vật có xương sống 
và động vật không xương sống) [2]. Động vật 
thân mềm được đánh giá là đối tượng tiềm 
năng chứa các hợp chất kháng ung thư. Ví dụ 
như, Dolastatin 10 và Dolastatin 15 từ thỏ 
biển Dollabella auricularia của vùng biển Ấn 
Độ Dương được ghi nhận có hoạt tính kháng 
ung thư vú và gan. Kahalalide F từ loài thân 
mềm Hawaiian Elysia rufescens có tiềm năng 
kháng ung thư đại tràng, vú, phổi và đã được 
phát triển thành thuốc điều trị. Keenamide A 

từ loài thân mềm Pleurobranchus forskalii có 
khả năng bất hoạt các dòng tế bào ung thư P-
388, A-549, MEL-20 và HT-29 [3]. Ngoài ra, 
các hợp chất như chlorine acetylene, 
glycoprotein, depsipeptide, sterol, 
sesquiterpenes, terpenes, polypropylen, các 
hợp chất chứa nitơ, macrolide, prostaglandin, 
các dẫn xuất acid béo, alkaloid và peptide 
chứa hoạt tính kháng vi sinh đã được phân lập 
từ động vật thân mềm [4]. Một số alkaloids từ 
nhóm động vật này có tiềm năng kháng viêm, 
chẳng hạn như neurotoxin từ ốc Conus magus 
có hoạt tính giảm đau cao hơn morphine 
1.000 lần và không gây tác dụng phụ [3]. Các 
hợp chất myticin và aplysia có khả năng 
kháng vi sinh vật từ vẹm Mytilus 
galloprovincialis [5], các peptide kháng vi 
sinh vật từ một số loài Mytilus 
galloprovincialis, Mytilus edulis, Mytilus 
trosolus, Crassostrea virginica, Ruditapes 
philippinarum và Biomphalaria glabrata, 

http://dx.doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4475
mailto:*E-mail:%20phuonganh.46cntp@gmail.com


Compostion and antioxidant activity of crude extract 

83 

Haliotis discus hannai, Haliotis discus discus, 
Haliotis laevigata được tìm thấy [6]. 

Trong quá trình tìm kiếm các chất chống 
oxy hóa mới, các nghiên cứu đã phát hiện ra 
rằng thực vật biển và động vật không xương 
sống cũng chứa chất chống oxy hóa mạnh. Cho 
đến nay một số lượng đáng kể các nghiên cứu 
về các chất có hoạt tính kháng oxi hóa chiết 
tách từ động vật thân mềm đã được công bố. 
Roesijadi và cs. đã tách chiết chất kháng oxy 
hóa metallothionein I từ hàu Crassostrea 
virginica [7]. Năm 2014, Madhu et al., đã khảo 
sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng oxi hóa của 
chất chiết thô từ vẹm Perna viridis và kết luận 
rằng P. viridis chứa nguồn chất kháng khuẩn và 
oxi hóa hiệu quả [8]. Ngoài ra, protein tách 
chiết từ loài nghêu Atactodea striata cho thấy 
có hoạt tính kháng oxi hóa mặc dù thấp hơn 
ascorbic acid [9]. Trong khi đó, chất chiết ethyl 
acetate và methanol từ loài ốc Littorina littorea 
và hai mảnh vỏ Galatea paradoxa cũng cho 
thấy hoạt tính kháng gốc tự do 1,1-diphenyl-2-
picrylhydrazyl (DPPH), trong đó chất chiết 
methanol có hoạt tính mạnh hơn chất chiết 
ethyl acetate [10]. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ 
ra polysaccharides tách chiết từ động vật chân 
đầu như mực nang Sepia aculeate có khả năng 
kháng oxi hóa mạnh [11]. 

Vùng biển Việt Nam khá phong phú các 
loài sinh vật biển như hải miên, hải sâm, sao 
biển, san hô mềm, động vật thân mềm,… và 
đã được quan tâm trong thời gian gần đây với 
sự phát hiện một số hợp chất mới có hoạt tính 
sinh học. Tuy nhiên, các nghiên cứu về các 
hoạt chất sinh học nói chung và chất kháng 
oxi hóa nói riêng ở động vật thân mềm ở nước 
ta còn khá hạn chế. Nguyễn Phương Anh và 
nnk., cũng đã có những nghiên cứu bước đầu 
hoạt tính kháng oxi hóa của một số chất chiết 
thô methanol và ethyl acetate của 5 loài mực ở 
Khánh Hòa, trong đó chất chiết thô từ cơ loài 
U. chinensis có họat tính kháng oxi hóa khá 
cao [12]. Vì vậy trong nghiên cứu này chúng 
tôi nghiên cứu phân tách các phân đoạn và 
đánh giá khả năng kháng oxi hóa của các phân 
đoạn từ chất chiết thô của cơ loài mực 
Uroteuthis chinensis, làm cơ sở cho các 
nghiên cứu sâu hơn như xác định thành phần 
và cấu trúc các chất. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 
Vật liệu 

Loài mực Uroteuthis chinensis được mua 
tại chợ Khánh Hòa từ tháng 4 đến tháng 5. 

Xử lý mẫu 
Mẫu mực tươi sau khi thu được rửa sạch 

bên ngoài, lưu trữ trong đá lạnh và vận chuyển 
ngay về phòng thí nghiệm trong vòng 1 giờ. 
Việc định danh các loài mực được tiến hành 
bởi chuyên gia phân loại động vật thân mềm 
của Viện Hải dương học. Mẫu sau đó được tách 
lấy phần cơ mực. 

Chiết tách hợp chất thô 

Dung môi chiết được sử dụng là methanol 
và ethyl acetate. Môt kg mẫu được xay nhuyễn, 
ngâm với dung môi chiết trong 24 giờ (tỉ lệ 1 
g:5 mL), hỗn hợp được lọc bỏ cặn bằng giấy 
lọc Whatman No1. Sau đó dịch chiết được cô 

quay ở nhiệt độ 40–50
o
C để loại bỏ dung môi 

và thu cao chiết thô. Cao chiết thô được sử 
dụng cho thí nghiệm kháng oxy hóa và xác 
định một số tính chất. 

Phương pháp sắc kí bản mỏng (TLC) 

Các phân đoạn của các chất chiết thô được 

phân tách trên các bản tráng silica gel sử dụng 
các hệ dung môi và chất hiện màu thích hợp. 

Chất chiết methanol: Sử dụng 3 hệ dung 
môi n-butanol:acid axetic:nước (BAW) (5:1:4), 
acid acetic và toluene:ethyl acetate (9:5). Sau 
khi phân tách, các vệt chất được hiện màu bằng 

ninhydrin (1,5 g ninhydrin trong 100 mL 
ethanol) và được sấy khô ở 45

0
C và giữ trong 

không khí trong 5–10 phút. 
Chất chiết ethyl acetate: Sử dụng 2 hệ dung 

môi hexan:ethyl acetate (5:1), hexan:ethyl 
acetate (4:1), và toluene:ethyl acetate (9:5). Sau 

đó sử dụng iod làm chất hiện hình. 
Các nhóm chất được tính toán hệ số di 

chuyển (Rf), là tỷ lệ giữa khoảng dịch chuyển 
của chất thử và khoảng dịch chuyển của  
dung môi. 

f

a
R

b
  

Trong đó: a là khoảng cách di chuyển của chất 
phân tích; b là khoảng cách di chuyển của dung 
môi tính từ điểm chấm mẫu. 
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Dựa vào hệ số Rf, các phân đoạn trên bản 
silica gel được thu hồi và rửa giải bằng dung 
môi thích hợp. Sau đó tiến hành cô quay và thu 
được các nhóm chất từ các phân đoạn này. 

Thí nghiệm kháng oxy hóa: Khả năng 
kháng oxy hóa của các chất chiết thô qua hoạt 
tính bắt gốc tự do Diphenyl-picrylhydrazine 
(DPPH) được thực hiện theo Nazeer et al., 
[13]. Chất kháng oxy hóa có khả năng cho 
một nguyên tử hydrogen để khử gốc tự do 
DPPH màu tím thành dạng ổn định DPPH-H 
có màu vàng. 

Quá trình thực hiện: Các cao chiết được 
pha trong methanol/ethyl acetate ở nồng độ 25 
μg/mL, 50 μg/mL, 100 μg/mL. Sau đó lấy 4 
mL DPPH 0,004% pha trong dung môi 
methanol/ethyl acetate bổ sung vào 1 ml dung 
dịch chiết ở nồng độ này. Mẫu trắng là 
methanol/ethyl acetate không có chất chiết. 
Hỗn hợp được lắc đều bằng tay trong 10 giây 
và ủ trong tối ở nhiệt độ phòng trong thời gian 
30 phút, sau đó độ hấp thụ của DPPH được đo 
bằng máy đo quang phổ ở bước sóng 517 nm. 
Mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần (n = 3). 

Khả năng kháng oxy hóa được tính theo 
công thức sau: 

% 100c m

c

OD OD
I

OD


   

Trong đó: I%: Tỉ lệ % hoạt tính bắt gốc tự do 
DPPH; ODm: Giá trị mật độ quang OD của 
mẫu đo; ODc: Giá trị mật độ quang OD của 
mẫu trắng. 

Xác định các nhóm chức: Bằng phổ hấp thụ 
hồng ngoại (FT-IR). 

Một số mẫu có hoạt tính kháng oxy hóa cao 
được sử dụng để xác định các nhóm chức có 
trong hợp chất qua phổ hấp thụ hồng ngoại 
(FT-IR) bằng máy Bruker Equinoxx 55 với độ 
phân giải 16cm

-1 
trong 32 lần quét sử dụng chất 

nền KBr. 10 µg mẫu được trộn với 100 µg kali 
bromua khô (KBr) và được nén trong đĩa muối 
(đường kính 10 mm) để đo phổ. 

Xác định thành phần và trọng lượng phân 
tử của các protein trong chất chiết thô: Bằng 
phương pháp điện di SDS-PAGE, theo 
Laemmli (1970) [14]. 

Một số mẫu chiết methanol có hoạt tính 
kháng oxy hóa được sử dụng để thực hiện SDS-

PAGE. Mẫu được hòa tan trong dung dịch đệm 
20 mM Tris-HCl pH 8,0 chứa 8 M urea, 2% 
sodium dodecyl sulfate (SDS) và 2% 2-
mercaptoethanol. Các hỗn hợp được ly tâm ở 
5.000 vòng/phút trong 5 phút. Các mẫu hòa tan 
được trộn theo tỷ lệ 1:1 (v/v) với dung dịch 
đệm mẫu (0,5 M Tris HCl, pH 6,8, SDS 10% 
glycerol 100% và bromophenol blue) và 2% 2-
mercaptoethanol, sau đó đun sôi trong 5 phút. 
Sử dụng 7,5% gel polyacrylamide, sau khi gel 
được tạo bản xong, 20 µl mẫu thí nghiệm được 
cho vào các giếng trên bản gel để tiến hành 
điện di. Gel được nhuộm màu với Commasive 
Brilliant Blue R - 250 và rửa giải với 7% acid 
acetic chứa 25% methanol sau khi kết thúc quá 
trình điện di. Dựa vào thang trọng lượng phân 
tử protein chuẩn để xác định thành phần, trọng 
lượng phân tử protein của chất chiết. 

Xử lý số liệu: Kết quả hoạt tính kháng oxi 
hóa thể hiện bằng giá trị trung bình ± SE, được 
tính toán bằng Excel. Sự sai khác chỉ số kháng 
oxi hóa được thực hiện bằng ANOVA. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Sắc kí bản mỏng (TLC) 

 

Hình 1. Hình TLC của chiết xuất methanol 
Trong đó hệ dung môi: a) n-butanol:acid 

axetic:nước (5: 1: 4), b) acid acetic, c) toluene-
ethanol (9:5) 
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Hình 2. Hình TLC của chiết xuất ethyl acetate 
Trong đó hệ dung môi: a) hexan:ethyl acetate 

(5:1), b) hexan:ethyl acetate (4:1), c) 
toluene:ethanol (9:5) 

 
Chất chiết methanol: Trong các hệ dung 

môi được sử dụng thì hệ dung môi n-
butanol:acid axetic: nước (BAW) (5:1:4) cho 

kết quả phân tách tốt nhất. Trên tấm bản mỏng 
các chất khác nhau cho thấy sự hiện diện của 
acid amin và peptit được hiển thị các vết màu 
tím đến hồng khi TLC đã được phun với 
ninhydrin. Các chất được phân tách thành 3 
phân đoạn M1, M2, M3 có hệ số Rf tương ứng 
là 0,11; 0,45 và 0,59 (hình 1). 

Chất chiết ethyl acetate: Trong các hệ dung 
môi được sử dụng thì hệ dung môi hexan: ethyl 
acetate (5:1) cho kết quả phân tách tốt nhất. Sử 
dụng chất hiện hình là iod trên bản mỏng, các 
chất được phân tách thành 5 phân đoạn E1, E2, 
E3, E4, E5 có hệ số Rf tương ứng là 0,27; 0,52; 
0,68; 0,81;0,95 (hình 2). 

Khả năng kháng oxy hóa của các phân đoạn 
chất chiết thô U. chinensis 

Tất cả các mẫu đều có hoạt tính kháng oxy 
hóa. Hoạt tính kháng oxy hóa của các phân 
đoạn cao chiết thô bằng methanol dao dộng từ 
28,34 % (M1) đến 39,26 % (M2) và ethyl 
acetate dao động từ 13,43 % (E2) đến 41,13% 
(E3). Đối với các dung môi chiết khác nhau thì 
hoạt tính kháng oxy hóa của chất chiết thô khác 
nhau. Hoạt tính kháng oxy hóa đạt giá trị cao 
nhất ở mẫu phân đoạn E3 ở nồng độ 100 µg/ml 
(41,13%), và thấp nhất ở mẫu phân đoạn E2 
nồng độ 100 µg/ml (13,43%) (hình 3, 4). 

 

 

Hình 3. Hoạt tính kháng oxy hóa của các phân đoạn chất chiết methanol của U. chinensis 
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Hình 4. Hoạt tính kháng oxy hóa của các phân đoạn chất chiết ethyl acetate của U. chinensis 
 

Thành phần các nhóm chất được phân tích 
bằng phổ hồng ngoại 

Kết quả đo FT-IR một số phân đoạn chất 
chiết được thể hiện qua hình 5a–5c. 

Phổ IR M1 cho thấy dao động của amide I 
thể hiện với dao động hóa trị của N-H hấp thụ ở 
3.444,60 cm

-1
 và C=O ở 1634,69 cm

-1
. Dao 

động C-N của amide II hấp thu ở 1.406,63 cm
-

1
. Trong khi đó dao động của amide III bao 

gồm dao động uốn của N-H ở 1.203,56 cm
-1

 và 
dao động hóa trị C-N ở 1.338,95 cm

-1
. Hơn 

nữa, phổ còn thể hiện dao động uốn ngoài mặt 
phẳng của N-H ở 669,04 cm

-1
 và 742,0 cm

-1
, 

dao động giãn C-O được hấp thu ở các giá trị 
1.047,52 và 1.111,90 cm

-1
. Các giá trị ở vùng 

900-980 cm
-1

 thể hiện cấu trúc chất có vòng 
thơm hoặc chất có nối đôi qua dao động CH=. 
Dao động này không xuất hiện trong các phổ 
M2 và M3, điều này có thể giải thích cho độ 
phân cực cao hơn của M1 so với M2 và M3, 
khi chất có nối đôi trong phân tử có thể xảy ra 
hiệu ứng liên hợp làm cho chất phân cực hơn.

 

 

Hình 5a. Phổ IR của phân đoạn M1 chiết bằng methanol 



Compostion and antioxidant activity of crude extract 

87 

  

Hình 5b. Phổ IR của phân đoạn M2 chiết bằng methanol 
 

Phổ IR M2 và M3 cho thấy các hợp chất 
này có nhóm chức tương đối giống nhau, tuy 
nhiên khác nhau về mặt cường độ. Trên phổ 
đều thể hiện các dao động NH và C=O của 
amide I (M2: 3.444,40 cm

-1
 và 1.645,20 cm

-1
; 

M3: 3.445,87 cm
-1

 và 1.646,85 cm
-1

), dao động 
C–N của amide II (M2: 1.415,83 cm

-1
; M3: 

1.415,01 cm
-1

) và dao động uốn của N–H và 
dao động C–N của amide III (M2: 1.226,06 cm

-

1
 và 1.346,19 cm

-1
; M3: 1.226,68 cm

-1
 và 

1.346,89 cm
-1

). Các dao động uốn của C-H 
được hấp thụ ở vùng từ 1.000–1.200 cm

-1
 trong 

phổ M2 và M3. 

 

 

Hình 5c. Phân tích FT-IR của phân đoạn E5 chiết bằng ethyl acetate 
 

Ngược lại, phổ các chất E1
 
đến E5 thể hiện 

các chất ít phân cực hơn, thể hiện ở sự hấp thu 
ở 3.400 cm

-1
 trong các phổ này. Ở đây có thể là 

dao động giãn của N-H hoặc O-H, tuy nhiên 
liên kết hydrô liên phân tử ít dẫn đến cường độ 

thấp hơn khi so sánh với cường độ các đỉnh này 
trong phổ M1, M2, M3. Đồng thời, các dao 
động hóa trị của CH được hấp thụ ở cường độ 
cao hơn trong phổ cao EtOAc so với cao 
methanol (vùng 2.800-2.900 cm

-1
) điều này cho 
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thấy trong cao chiết này có thể chứa nhiều các 
hợp chất có nối C-H, chứng tỏ dung môi ethyl 
acetate hòa tan được nhiều chất ít phân cực hơn 
methanol. Đồng thời dao động uốn trong mặt 
phẳng và ngoài mặt phẳng của nhóm chức C-H 
hấp thụ trong các phổ E1 đến E5 tương ứng với 
vùng bước sóng 1.000-1.275 cm

-1
 và 690-900 

cm
-1

. Các dao động từ 1.300-1.500 cm
-1

 có thể 
liên quan đến dao động của nhóm methyl và 
methylen: giãn đối xứng (1.470 cm

-1
) và bất đối 

xứng (1.380 cm
-1

) của methyl ; dao động biến 
dạng của nhóm methylen (1.300, 1.465 cm

-1
). 

Dao động giãn của C=O trong các phổ E1 đến 
E5 hấp thụ ở bước sóng cao hơn, vào khoảng 
1700 cm

-1
 so với các chất hòa tan trong cao 

methanol (khoảng 1.600 cm
-1

), điều này có thể 
do nhóm chức C=O này gắn với các nhóm chức 
có hiệu ứng cảm hoặc cộng hưởng. 

Phân tích SDS-PAGE của các các mẫu 
methanol cho thấy sự hiện diện của protein 

Từ Hình 6 ta thấy trong cao chiết methanol 
của U. chinensis có sự hiện diện của protein có 
trọng lượng phân tử (MW) khoảng 19-220 kDa, 
còn trong các phân đoạn cao chiết ta thấy cũng 
có sự hiện diện của các protein có MW này. 
Đặc biệt ở mẫu của các phân đoạn M2, M3 có 
sự xuất hiện của protein có MW thấp khoảng 
19 kDa. 

 

 

Hình 6. SDS-PAGE của các phân đoạn cao chiết methanol 
Trong đó: M: Cao chiết methanol của U. chinensis, M1, M2, M3: Các phân đoạn  

của cao chiết, Std: Protein chuẩn 
 
Thảo luận 

Trong nghiên cứu của chúng tôi các phân 
đoạn chất chiết thô của dung môi methanol và 
ethyl acetate đều thể hiện hoạt tính kháng oxi 
hóa nhưng ở các mức độ khác nhau. Từ hình 3, 
4 ta thấy số liệu hoat tính kháng oxi hóa của 
các phân đoạn chất chiết của dung môi 
methanol, theo đó phân đoạn M2 (ở nồng độ 
100 µg/ml) có khả năng kháng oxi hóa mạnh 
nhất mạnh nhất so với các phân đoạn khác 
trong nhóm chất chiết methanol (p < 0,05 thể 
hiện sai khác có ý nghĩa về giá trị trung bình 
kháng oxi hóa). Tuy nhiên giá trị kháng oxi hóa 
của phân đoạn M2, M3 thể hiện sự sai khác 
không có ý nghĩa về mặt thống kê (p>0,05). 
Đối với các phân đoạn chất chiết ethyl acetate 
phân đoạn E3 của chất chiết bằng dung môi 

ethyl acetate ở nồng độ 100 µg/ml thể hiện khả 
năng kháng oxi hóa cao nhất 41,13% so với các 
phân đoạn còn lại và cao ethyl acetate (p < 0,05 
thể hiện sai khác có ý nghĩa về giá trị trung 
bình kháng oxi hóa). Các phân đoạn M2 và M3 
có hoạt tính kháng oxi hóa cao hơn ở phân 
đoạn M1. Ở cao chiết ethyl acetate thì ở 2 phân 
đoạn E2 và E5 có hoạt tính kháng oxi hóa thấp 
hơn nhiều so với phân đoạn E1, E4. 

Dao động giãn của C=O trong các phổ E1 
đến E5 hấp thụ ở bước sóng cao hơn, vào 
khoảng 1700 cm

-1
 so với các chất hòa tan trong 

cao methanol (khoảng 1600 cm
-1

), điều này có 
thể do nhóm chức C=O này gắn với các nhóm 
chức có hiệu ứng cảm hoặc cộng hưởng. Khả 
năng chống oxy hóa của các nhóm hydroxyl đã 
được báo cáo rộng rãi, và các hợp chất phenolic 
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được công nhận là một số chất chống oxy hóa 
mạnh nhất trong tự nhiên. Cơ chế được điều 
khiển bởi hiệu ứng cộng hưởng của vòng thơm 
[15]. Các kết quả IR cho thấy rằng, vòng thơm 
có trong các hợp chất ommochromes có cấu 
trúc cơ bản là phenoxazone, được tạo ra từ acid 
amin tryptophan [16]. Ngoài những kết quả 
này, theo Aubourg và cs. đỉnh ở 1740 cm

-1
 là 

đặc trưng của xanthommatin, một 
ommochrome có trong chất chiết xuất từ da 
mực thu được bằng ethanol / acid axetic là một 
chất có hoạt tính kháng oxi hóa mạnh [17]. 
Theo nghiên cứu của Chan-Higuera và cs. kết 
quả thu được cho phân đoạn F7 phù hợp với 
các báo cáo trước đây về xanthommatin [18, 
19]. Phổ 1H NMR của phân đoạn F7 cho thấy 
các tín hiệu có thể là do sự hiện diện của lõi 
phenoxazone. Phổ NMR, cùng với phổ FT-IR 
đã xác nhận sự hiện diện của các nhóm chức 
liên quan đến hoạt động chống oxy hóa. 

Kết quả phân tích TLC và IR đối với dịch 
chiết methanol U.chinensis đã chứng minh sự 
hiện diện của các hợp chất protein, trong đó 
TLC chỉ ra sự hiện diện của acid amin và 
peptit. 

Phân tích SDS-PAGE của chiết xuất 
methanol cho thấy điểm tương đồng với phổ IR 
về sự tồn tại của hợp chất protein hợp chất có 
dao động amide I, II, III. Kết quả cho thấy các 
protein hiện diện trong phạm vi MW từ rất thấp 
19 đến 220 kDa (Hình 6). Rocha-Estrada và cs. 
chỉ ra MW của protein mực Dosidicus gigas là 
220 kDa (myosin); 170 kDa (α2-mac-
roglobulin); 116 kDa (β-galactosidase); 76 kDa 
(transferrin); 53 kDa (glutamic 
dehydrogenase); 97 kDa (phosphorilase b); 66 
kDa (albumin); 45 kDa (ovalbumin); 30 kDa 
(carbonic anhydrase); 20.1 kDa (trypsin 
inhibitor); và 14,4 kDa (α-lactalbumin) [20]. 
Kết quả của Ramya và cs. cho thấy sự tồn tại 
của peptit hoặc acid amin có màu tím đỏ hoặc 
tím bởi TLC và MW của protein từ 13-72 kDa 
bởi SDS-PAGE từ các chiết xuất kháng khuẩn 
có hoạt tính sinh học trong sên biển Armina 
babai [21]. Periyasamy và cs. tìm thấy MW của 
protein trong chiết xuất hoạt chất kháng vi 
khuẩn từ loài Babylon Babylonia spirata dao 
động từ 2-110 kDa [22]. MW của protein 
kháng khuẩn chiết xuất từ mang của vẹm xanh 
Perna viridis là 9,7 kDa, của chiết xuất 

methanol từ mô của loài này là 20-63 kDa [23, 
24]. Các protein kích thước nhỏ đã được chứng 
minh là có hoạt tính chống oxy hóa, kháng 
khuẩn mạnh, do đó chúng có thể là nguồn 
thuốc tiềm năng với hứa hẹn cho việc khám 
phá các hợp chất hoạt tính sinh học mới thay vì 
thực vật. Nghiên cứu này chỉ ra sự hiện diện 
của các hợp chất kháng oxi hóa trong các phân 
đoạn chiết tách từ cơ mực U.chinensis có MW 
thấp thể hiện hoạt tính kháng oxi hóa mạnh. 

KẾT LUẬN 
Hoạt tính kháng oxy hóa của 3 phân đoạn 

chất chiết methanol và 5 phân đoạn  chất chiết 
ethyl acetate của loài mực U. chinensis phân 
lập bằng sắc kí bản mỏng có sự khác nhau, 
trong đó từ phân đoạn E3 (Rf 0,68) từ chất 
chiết ethyl acetate có hoạt tính kháng oxy cao 
nhất. Kết quả phân tích phổ IR và SDS-PAGE 
của các phân đoạn chất chiết cho thấy thành 
phần chất chiết methanol chủ yếu là acid amin, 
peptid và protein với trọng lượng phân tử từ 19 
đến 220 kDa và các phân đoạn chất chiết ethyl 
acetate chứa các nhóm chất ít phân cực. 

Lời cảm ơn: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn 
Ths. Bùi Quang Nghị, Viện Hải dương học đã 
giúp chúng tôi phân loại loài mực. 
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