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TÓM TẮT 

Fucoidan là một polysaccharide sulfate dị thể với thành phần cấu tạo phức tạp, hợp chất 

này có chứa fucose polysaccharide (FCSPs), có mặt trong rong biển, có nhiều hoạt tính sinh 

học giá trị như: chống ung thư, miễn dịch, chống viêm, kháng virus, chống đông máu, chống 

oxy hóa... Nghiên cứu này trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến độ tinh sạch của fucoidan 

trích ly từ rong Ceratophyllum submersum hay còn được gọi là rong đuôi chó (được thu nhận 

tại tỉnh Sóc Trăng) bằng phương pháp sắc ký lọc gel Sephadex, sắc ký trao đổi ion DEAE- 

cellulose và xác định phổ đồ fucoidan bằng phương pháp phổ hồng ngoại IR. Tinh sạch bằng 

sắc ký trao đổi ion ở thời gian lưu 2 giờ, tốc độ dòng 1 mL/phút và nồng độ muối 0,5M, 

fucoidan thu được đạt độ tinh khiết (62,05%). Tinh sạch fucoidan bằng phương pháp sắc ký 

lọc gel ở các điều kiện: Tris-HCl ở pH 7, nồng độ muối NaCl 0,5M thu được fucoidan có độ 

tinh sạch (28,64%). Như vậy, phương pháp sắc ký trao đổi ion có hiệu quả hơn phương pháp 

sắc ký lọc gel trong việc tinh sạch fucoidan từ rong C. submersum. 

Từ khóa: Ceratophyllum submersum, DEAE-cellulose, IR, fucoidan, lọc gel Sephadex. 

1. MỞ ĐẦU 

Fucoidan là một polysaccharide sulfate dị thể với thành phần cấu tạo phức tạp, hợp chất 

này có chứa fucose polysaccharides (FCSPs), phổ biến trong rong biển [1, 2]. Fucoidan đầu 

tiên được phân lập và xác định là một polysaccharide có chứa L-fucose, D-xylose và các hợp 

chất như D-galactose và uronic axit [3, 4]. Fucoidan là một hợp chất đa dạng về công thức cấu 

tạo nên có nhiều hoạt tính sinh học đáng được quan tâm, được ứng dụng cho thực phẩm chức 

năng, chống ung thư, miễn dịch, chống viêm, kháng u, kháng bổ thể (anticomplementary), 

kháng virus, thuốc chống đông máu, chống tạo mạch (antiangiogenic) và chất chống oxy hóa 

[5, 6]. Rong biển được biết đến là nguồn fucoidan lớn nhất, nhưng nguồn lợi này chưa được 

khai thác thỏa đáng. Cấu trúc của fucoidan rong biển vô cùng phức tạp và không đồng nhất [7] 

với những thay đổi về mô hình liên kết, sự phân nhánh, vị trí nhóm sulfate cũng như các gốc 

đường trong polysaccharide này phụ thuộc vào nguồn gốc của chúng [7]. 

Ngày nay, phương pháp trích ly fucoidan thường được tiến hành theo các bước tiền xử 

lý khác nhau, tuy nhiên vẫn dựa trên nguyên tắc sử dụng dung môi cho quá trình trích ly, kết 

tủa và chạy cột sắc ký để tinh sạch fucoidan có trong dịch trích. Tiền xử lý là cần thiết để 

loại bỏ chất màu, lipid, mannitol, muối và các hợp chất có khối lượng phân tử nhỏ khác. Hệ 

MeOH-CHCl3-H2O với tỷ lệ 4:2:1 [1] hoặc ethanol 80-85% là hai phương pháp thường được 

sử dụng để xử lý nguyên liệu trước khi trích ly [8]. Theo các nghiên cứu tách chiết fucoidan 

bằng dung dịch axit (chẳng hạn như HCl) sẽ tăng hiệu suất trích ly fucoidan. Việc trích ly 

bằng dung môi là axit [9] hoặc nước nóng với nhiệt độ 60-100 °C [7] và CaCl2 đôi khi được 
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sử dụng để kết tủa alginate trong quá trình chiết có thể làm tăng độ tinh khiết của fucoidan 

nhưng lại có thể làm giảm hiệu suất thu hồi. 

Trong nghiên cứu này trình bày các phương pháp xác định độ tinh sạch của fucoidan từ 

rong Ceratophyllum submersum. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên liệu 

Nguyên liệu rong C. submersum được thu hái ở huyện Diễn Châu, tỉnh Sóc Trăng sau 

đó được vận chuyển trong ngày đến phòng thí nghiệm. Tại đây rong được rửa bằng nước 

máy, loại bỏ các tạp chất bám trên rong… và bảo quản ở -5 °C. Trước khi thực hiện thí 

nghiệm, thực hiện sấy đối lưu ở 60 °C, nghiền thành bột bằng máy xay khô để sử dụng cho 

toàn bộ thí nghiệm.  

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thực hiện trích ly fucoidan từ rong C. submersum 

Trích ly fucoidan: Cân 10 g rong C. submersum, tiến hành vi sóng ở cường độ 700W 

trong thời gian 2,5 phút, tiếp tục xử lý với enzyme cellulase trong 3 giờ. Ly tâm thu bã, 

ngâm bã với hệ dung môi methanol-chloroform-nước có tỷ lệ 4:2:1 trong 15 giờ để loại các 

chất màu, lipid và các tạp chất khác. Tiến hành rửa bã và trích ly với HCl 0,85M, ở nhiệt độ 

70°C trong 2 giờ, tỷ lệ nguyên liệu và dung môi (HCl 0,85M) là 1:20 (w/v). Thực hiện thu 

dịch, bổ sung TCA (axit trichloroacetic) tỷ lệ dịch trích/TCA (50:0,2), 1 giờ ở nhiệt độ 4°C 

sau đó ly tâm 5500 vòng/phút trong 10 phút loại tủa protein, thu dịch trích fucoidan.  

Kết tủa fucoidan: Kết tủa fucoidan với ethanol 99% qua hai giai đoạn. Thêm cồn 99% vào 

bình chứa dịch trích với tỷ lệ 30:69 (w/w) để nồng độ cồn trong dung dịch là 30%, giữ ở nhiệt độ 

lạnh trong 2 giờ rồi ly tâm loại tủa thu dịch. Tiếp tục thêm cồn 99% vào dịch 29:40 (w/w) để 

nồng độ cồn là 70%, giữ ở 4 °C trong 2 giờ để kết tủa fucoidan, ly tâm 5500 vòng/phút trong 

10 phút, thu tủa fucoidan.  

2.2.2 Khảo sát tinh sạch fucoidan bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion. 

Tiến hành tinh sạch fucoidan từ dịch trích: Hòa tan 1 g tủa fucoidan với 10 mL đệm 

Tris-HCl (pH 2), sau đó dịch hòa tan được cho vào cột sắc ký trao đổi ion DEAE-cellulose 

và rửa giải bằng dung dịch NaCl với các nồng độ 0,25M; 0,5M; 0,75M; 1M. 

2.2.3. Khảo sát tinh sạch fucoidan bằng phương pháp sắc ký lọc gel 

Tiến hành tinh sạch fucoidan từ dịch trích: Hòa tan 1 g tủa fucoidan với đệm Tris-HCl, 

ly tâm lấy dịch rồi cho vào cột sắc ký lọc gel với thể tích mẫu: 10 mL, khối lượng tủa: 1g, 

2,5 g gel sephadex G-75, tốc độ dòng: 5 mL/10phút, khảo sát ở nhiệt độ phòng. Xác định độ 

tinh khiết fucoidan sau sắc ký lọc gel. Khảo sát pH của đệm (pH 6; 7; 8; 9) và nồng độ NaCl 

rửa giải được khảo sát (0,25M; 0,5M; 0,75M; 1M). 

2.2.4. Xác định cấu trúc của fucoidan bằng phổ hồng ngoại 

Phổ hồng ngoại FT-IR của fucoidan được ghi trên máy Tensor 37 Brucker - Đức với bộ 

tách tia KBr (đo tại Trung tâm phân tích trọng điểm - Trường Đại học Bách khoa TP.HCM) 
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trong vùng số sóng 4000-400 cm
-1

. Dựa vào phổ IR trong vùng từ 800-1732 cm
-1

, có thể xác 

định được các nhóm sulfate đặc trưng của fucoidan trong các phân tử đường nằm ở vị trí 

axial hay equatorial. 

2.3. Phƣơng pháp phân tích 

Phương pháp xác định hàm lượng fucoidan bằng quang phổ 

Thêm 1 mL dung dịch fucoidan ở mỗi nồng độ vào các ống nghiệm. Các ống nghiệm 

được làm lạnh ở nhiệt độ 4 °C (trong 2-3 phút), thêm 4,5 mL axit sulfuric (85%). Các ống 

nghiệm được đậy nắp kín để tránh bốc hơi và các ống được đặt trong bồn nước sôi, trong 

thời gian 10 phút. Các ống được làm nguội dưới vòi nước, sau đó thêm 0,3 mL axit cysteine 

hydrochloric 0,1% vào ống nghiệm. Các ống nghiệm được đặt trong bóng tối trong 2 giờ, đo 

độ hấp thụ trên quang phổ kế ở bước sóng 390 nm và 430 nm. Mẫu trắng được chuẩn bị bằng 

phương pháp tương tự. Mỗi thí nghiệm lặp lại 3 lần. Xác định hàm lượng fucoidan có trong 

mẫu bằng phương pháp đo quang phổ UV-VIS ở bước sóng 390 nm và 430 nm, theo đường 

chuẩn [10]. 

Độ tinh khiết = (khối lượng fucoidan)/(khối lượng chất khô) 

2.4. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Các thí nghiệm được lặp lại 3 lần, kết quả được xử lý với phần mềm Microsoft Excel 

2013, sự khác biệt và chọn các thông số phù hợp dựa trên kết quả phân tích của phần mềm 

IBM SPSS Statistics 20. Kết quả được trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± sai số. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Khảo sát tinh sạch fucoidan bằng phƣơng pháp sắc ký ion 

3.1.1. Ảnh hưởng của thời gian lưu  

Thời gian lưu mẫu dịch trích với DEAE-cellulose tạo tương tác ion của fucoidan trong 

mẫu với DEAE-cellulose. Ảnh hưởng của thời gian lưu được thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của thời gian lưu trong sắc ký trao đổi ion DEAE-cellulose 

STT Thời gian lưu mẫu (giờ) Hàm lượng fucoidan (µg) Độ tinh khiết (%) 

1 0 125,28
a 
± 0,06 2,32

a 
± 0,03

 

2 2 1895,68
d 
± 0,51 32,28

d 
± 0,46 

3 4 1067,64
c 
± 0,60 17,22

c 
± 0,68 

4 6 630,85
b 
± 0,43 11,47

b 
± 0,42 

 Trong cùng một cột, các giá trị được đánh dấu bởi các chữ cái giống nhau thì sự khác 

nhau không có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân tích ANOVA (α=0,05) 

Thời gian lưu mẫu trong cột sắc ký ion DEAE-cellulose ảnh hưởng đến hàm lượng và 

độ tinh khiết của fucoidan tại các phân đoạn thu hồi. Fucoidan thô được hòa tan trong dịch 

tạo thành mẫu lỏng, sau đó ly tâm để thu được dịch trong, loại bỏ sơ bộ các tạp chất không 

tan [11] rồi được nạp vào cột sắc ký DEAE-cellulose để tiến hành rửa giải với các nồng độ 

muối khác nhau [12, 13]. Việc hòa tan vào dịch tạo điều kiện cho gốc sulfate của fucoidan 



Nghiên cứu tinh sạch fucoidan thu nhận từ rong Ceratophyllum submersum 

 

107 

(tích điện âm) dễ dàng bám lên bề mặt của bộ đệm DEAE, tuy nhiên cần có thời gian nhất 

định để quá trình này xảy ra. Theo Bảng 1, tại thời gian lưu 0 giờ cho hiệu suất tinh sạch 

thấp (2,32 ± 0,03%), điều này có thể giải thích do chưa đủ thời gian để fucoidan trong mẫu 

có thể bám lên bề mặt của bộ DEAE-cellulose nên ngay tại nồng độ muối đầu tiên đã rửa 

giải hoàn toàn mẫu cùng một hàm lượng lớn tạp chất ra khỏi cột sắc ký, dẫn đến hiệu suất 

tinh sạch thấp. Tuy nhiên, việc lưu mẫu lâu – khoảng vài giờ hoặc qua đêm không cho kết 

quả tốt [14], thực tế cho thấy, tại thời gian lưu 4 và 6 giờ, hiệu suất tinh sạch có tăng lên (so 

với 0 giờ) nhưng vẫn còn rất thấp (11,47-17,22%). Lý giải cho việc này là do thời gian lưu 

mẫu vượt ngưỡng giới hạn, các gốc sulfate trong hợp chất galactofucan sulfate (GFS) lắng 

sâu và bám chặt vào DEAE-cellulose làm thay đổi độ pH của bộ đệm [15]. Cụ thể hơn, 

DEAE được xem là một bộ trao đổi ion yếu, các bộ trao đổi ion yếu có nhược điểm là các 

proton của bộ đệm rất dễ bị mất đi trong quá trình trao đổi ion trên cột sắc ký, dẫn đến việc 

pH của bộ đệm bị thay đổi [15]. Điều kiện nhiệt độ môi trường cũng tác động một phần lên 

cột sắc ký nếu ngâm mẫu quá lâu do ảnh hưởng trực tiếp lên quá trình điện ly nước trong 

dịch mẫu, tạo ra các ion H
+
 và OH

-
 tồn tại trong cột, từ đó khiến việc rửa giải trở nên khó 

khăn hơn. Do đó, cần xác định rõ thời gian lưu mẫu hợp lý để thu được dịch tinh sạch có 

hiệu suất cao nhất. Ngoài thời gian lưu mẫu trong cột sắc ký, các yếu tố tác động trực tiếp 

lên độ tinh sạch của dịch trích còn có nồng độ muối rửa giải và tốc độ dòng chảy ra khỏi cột. 

3.1.2. Ảnh hưởng nồng độ NaCl rửa giải 

Sự trao đổi ion là sự gắn kết có tính chất thuận nghịch giữa các phân tử có mang điện 

tích. Trong sắc ký cột trao đổi ion, pha tĩnh (DEAE-cellulose) có gắn thêm nhóm chức mang 

điện tích. Fucoidan có điện tích ngược dấu với nhóm chức mang điện tích nên được giữ lại 

trên DEAE-cellulose. Việc giải ly fucoidan được thực hiện bằng cách gia tăng lực ion của 

dung dịch rửa giải bằng cách cho NaCl. Khi có thêm NaCl trong dung dịch đệm rửa giải, ion 

của dung dịch đệm sẽ cạnh tranh với hỗn hợp fucoidan, để giành lấy những nhóm chức của 

DEAE-cellulose, đẩy fucoidan ra khỏi DEAE-cellulose theo dòng chảy ra khỏi cột. Do đó, 

nồng độ NaCl có ảnh hưởng lớn đến độ tinh sạch của fucoidan tinh sạch. Ảnh hưởng của 

nồng độ NaCl được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ NaCl rửa giải trong sắc ký ion 

Trong cùng một cột, các giá trị được đánh dấu bởi các chữ cái giống nhau thì sự khác nhau 

không có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân tích ANOVA (α=0,05) 

Kết quả Bảng 2 cho thấy, khi rửa giải bằng nồng độ muối 0,5M cho độ tinh khiết cao 

nhất 54,87 ± 0,89% và độ tinh khiết bắt đầu giảm dần từ nồng độ muối 0,5M; 0,75M; 1M. 

Quá trình rửa giải bắt đầu tại nồng độ muối 0,25M. Tại nồng độ muối này tiến hành rửa giải 

nhiều lần để loại đi các tạp chất và các chất bị rửa giải. Khi tiến hành rửa giải ở nồng độ 

0,5M, do tạp chất đã được rửa giải ở nồng độ 0,25M, nên nồng độ 0,5M có độ tinh khiết cao 

hơn. Ở các nồng độ muối sau độ tinh khiết giảm dần vì hàm lượng fucoidan qua các phân 

đoạn ngày càng giảm, nhưng nồng độ muối càng tăng, dịch trong phân đoạn thu được lúc 

này chủ yếu là muối. 

STT Nồng độ muối NaCl (M) Hàm lượng fucoidan (µg) Độ tinh khiết (%) 

1 0 172,73
a 
± 0,11 3,14

a 
± 0,16 

2 0,25 1037,48
d 
± 0,54 28,13

d 
± 0,62 

3 0,5 3056,75
e 
± 0,92 54,87

e 
± 0,89 

4 0,75 831,04
c 
± 0,43 15,68

c 
± 0,43 

5 1 541,72
b 
± 0,62 9,34

b 
± 0,69 
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3.1.3. Ảnh hưởng của tốc độ dòng 

Tốc độ dòng chảy là đại lượng có thể được xác định bằng tốc độ dòng thể tích, nghĩa là 

thể tích trên một đơn vị thời gian (mL/phút) [15], có ảnh hưởng trực tiếp đối với hiệu suất 

rửa giải của các cột sắc ký mở (DEAE, Sephadex…) [17]. Ảnh hưởng của tốc độ dòng được 

thể hiện trong Bảng 3. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của tốc độ dòng trong sắc ký ion 

STT Tốc độ dòng (mL/phút) Hàm lượng fucoidan (µg) Độ tinh khiết (%) 

1 0,5 5564,16
c 
± 0,71 60,48

c 
± 0,75 

2 1 5646,55
d 
± 0,69 62,05

d 
± 0,71 

3 1,5 2825,39
b 
± 0,60 42,17

b 
± 0,55 

4 2 1790,35
a 
± 0,72 29,35

a 
± 0,78 

Trong cùng một cột, các giá trị được đánh dấu bởi các chữ cái giống nhau thì sự khác nhau 

không có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân tích ANOVA (α=0,05) 

Cụ thể, tại tốc độ dòng 0,5 mL/phút và 1 mL/phút, hiệu suất tinh sạch khá cao (trên 

60%), đây là khoảng thời gian được khuyến khích cho việc rửa giải các hợp chất 

polysaccharide sulfate (PS) bằng dãy nồng độ muối NaCl [18, 19] vì phản ứng trao đổi có 

thể diễn ra, thay thế của ion Cl- và gốc sulfate trong fucoidan nhằm rửa giải được hàm lượng 

PS cao ở các phân đoạn tinh sạch thu được. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tốc độ dòng xuống 

nhỏ hơn không đem lại hiệu quả cao do mẫu có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác trong 

quá trình chờ được rửa giải [16]. Độ tinh sạch giảm mạnh được thể hiện qua việc tăng tốc độ 

dòng bởi các phản ứng hóa học chưa đủ thời gian để xảy ra, động lực liên kết giữa ion của 

dung dịch rửa giải với mẫu fucoidan bị giảm dẫn đến hiệu suất không cao ở các phân đoạn 

tinh sạch [17, 19]. Tốc độ dòng chảy cao có thể được sử dụng để cân bằng pH của dịch ra 

khỏi đầu cột, quá trình rửa mẫu ra khỏi cột hay tái cân bằng bộ đệm [15]. 

3.1.4. Xác định phổ IR của fucoidan  

Sulfate là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định hoạt tính sinh học của 

fucoidan, các hoạt tính quan trọng như kháng đông tụ máu và kháng ung thư của fucoidan 

phụ thuộc vào mật độ và vị trí của nhóm sulfate trên các gốc đường [20]. 

Fucoidan chiết xuất sau khi tinh sạch được phân tích bằng phương pháp IR (đây là 

phương pháp phân tích nhanh và thuận tiện để nghiên cứu cấu trúc phân tử thông qua việc 

sắp xếp các vạch phổ dao động tương ứng với nhóm nguyên tử nhất định trong phân tử). Dựa 

vào phổ IR (Hình 1), có thể xác định được các peak đặc trưng của nhóm sulfate trong các 

phân tử đường của fucoidan nằm ở vị trí axial hay equatorial trong 800-1732 cm
-1

. 

Kết quả phân tích phổ hồng ngoại của các phân đoạn fucoidan (Hình 1) có dải hấp thụ 

là đặc trưng liên kết glycosidic của C-O-C và C-O-H (1028-1637cm
-1

) [21, 22], bên cạnh đó 

đều thu được những dải hấp thụ chính ở 1210-1250 cm
-1

 (vùng dao động đặc trưng của liên 

kết S=O) và các dao động hấp thụ trong vùng số sóng từ 840-848 cm
-1

 (vùng dao động của 

liên kết C-O-S) khẳng định sự có mặt của nhóm sulfate trên các gốc đường pyranose.  
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Hình 1. Kết quả xác định phổ đồ fucoidan bằng phương pháp IR 

Ngoài ra, trên phổ hồng ngoại của mẫu fucoidan xuất hiện tín hiệu hấp thụ rộng ở 

1218 cm
-1

 thuộc về dao động hóa trị S=O của nhóm sulfate, bên cạnh đó đỉnh hấp thụ mạnh 

tại 846 cm
-1

 đặc trưng cho dao động hóa trị của liên kết C-O-S ở vị trí axial cho biết nhóm 

sulfate chủ yếu liên kết ở vị trí C4 của vòng α-L-fucopyranose. Tuy nhiên, dữ liệu phổ hồng 

ngoại chỉ cho biết thông tin nhóm sulfate ở vị trí axial (C4) hay equatorial (C2 hoặc C3) của 

vòng pyranose nói chung mà không phân biệt được nó thuộc vòng fucose hay galactose [23-25]. 

Các dao động hấp thụ ở vùng số sóng 820-828 cm
-1

 đặc trưng cho liên kết C-O-S ở vị trí 

equatorial C2 hoặc/và C3, vùng 840-848 cm
-1

 đặc trưng cho liện kết C-O-S ở vị trí axial C4, 

vùng 1240-1272 cm
-1

 đặc trưng cho dao động hóa trị của S=O, vùng 1610-1625 cm
-1

 và 

1410 cm
-1
 đặc trưng cho dao động đối xứng và không đối xứng của nhóm cacboxylat [23, 26-29]. 

Qua kết quả phân tích phổ IR một lần nữa khẳng định sự có mặt của nhóm sulfate trong 

phân tử fucoidan, cho biết một phần thông tin về vị trí nhóm sulfate chiếm ưu thế tại vị trí 

C4 hay vị trí C2/C3 trên gốc đường α-L-fucopyranose. Để xác định chính xác vị trí của các 

nhóm sulfate chúng ta cần thêm những thông tin từ phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR và 

phổ khối (MS). 

3.2. Khảo sát tinh sạch fucoidan bằng phƣơng pháp sắc ký lọc gel  

3.2.1. Ảnh hưởng giá trị pH của đệm Tris-HCl  

Ảnh hưởng của giá trị pH của đệm Tris-HCl đến sắc ký lọc gel Sephadex được thể hiện 

trong Bảng 4. 

Bảng 4. Ảnh hưởng giá trị pH của đệm Tris-HCl trong sắc ký lọc gel 

STT Giá trị pH Hàm lượng fucoidan (µg)  Độ tinh khiết (%) 

1 6 168,75
a 
± 0,05 3,75

a 
± 0,05 

2 7 1176,82
d 
± 0,15 20,29

d 
± 0,10 

3 8 951,62
c 
± 0,07 15,86

c 
± 0,11 

4 9 275,08
b 
± 0,09 5,98

b 
± 0,08 

Trong cùng một cột, các giá trị được đánh dấu bởi các chữ cái giống nhau thì sự khác nhau 

không có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân tích ANOVA (α=0,05) 
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Đối với phương pháp tinh sạch bằng sắc ký lọc gel, độ trương nở của các hạt gel có ảnh 

hưởng trực tiếp đến quá trình và kết quả tinh sạch. Sự trương nở này chịu ảnh hưởng bởi 

cường độ ion và độ pH của dung dịch. Tuy nhiên, các bộ đệm trao đổi Sephadex A-25; C-25 

hay G-75 có cấu trúc hạt khá cứng nên sự thay đổi kích thước lớp đệm hầu như ít chịu tác 

động bởi độ pH [19]. Nhưng kết quả tinh sạch của các thí nghiệm cho thấy có một sự khác 

biệt đáng kể giữa các giá trị pH. Điều này được lý giải do độ pH và lượng ion của bộ đệm 

cần đạt mức cân bằng (pH 7) để thuận lợi cho sự liên kết của các phân tử mẫu nằm trong 

dịch hòa tan được nạp vào cột sắc ký [15], ngoài lực đẩy của các nhóm tích điện sẽ ảnh 

hưởng đến kích thước của bộ đệm, gây ra sai số cho quá trình tinh sạch bởi pH nằm ngoài 

mức trung tính. Do đó, pH 7 được xem là mức tối thích cho hoạt động rửa giải fucoidan ra 

khỏi cột sắc ký lọc gel Sephadex G-75 [30, 31].  

3.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ NaCl rửa giải 

Tương tự như phương pháp sắc ký trao đổi ion, nồng độ NaCl khi rửa giải có ảnh 

hưởng đến hàm lượng và độ tinh sạch của fucoidan từ rong C. submersum. Ảnh hưởng này 

được thể hiện trong Bảng 5. 

Bảng 5. Ảnh hưởng của nồng độ NaCl rửa giải trong sắc ký lọc gel 

STT Nồng độ muối NaCl (M) Hàm lượng fucoidan (µg) Độ tinh sạch (%) 

1 0,25 200,22
a 
± 0,03  4,26

a 
± 0,04 

2 0,50 1518,98
c 
± 0,06 28,66

c 
± 0,06 

3 0,75 1126,98
b 
± 0,06 20,87

b 
± 0,02 

4 1,00 236,64
a 
± 0,05 4,93

a 
± 0,08 

Trong cùng một cột, các giá trị được đánh dấu bởi các chữ cái giống nhau thì sự khác nhau 

không có ý nghĩa về mặt thống kê theo phân tích ANOVA (α=0,05) 

Từ kết quả thực nghiệm cho thấy, khi tiến hành rửa giải fucoidan bằng muối có nồng độ 

0,5M được độ tinh khiết cao nhất 28,64%. Bản chất của sắc ký lọc gel là tinh sạch dựa vào 

trọng lượng phân tử, nồng độ muối rửa giải ảnh hưởng không đáng kể đến quá trình tinh sạch 

trong sắc ký lọc gel. Điều đó cho thấy rằng sắc ký lọc gel là phương pháp làm tăng độ tinh sạch 

của fucoidan trong các phân đoạn thu được. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thực hiện kết hợp với 

phương pháp tinh sạch bằng sắc ký trao đổi ion để đạt được hiệu quả tinh sạch tốt hơn. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này cho thấy, các điều kiện khảo sát như: thời gian lưu, nồng độ muối, tốc 

độ dòng, độ pH của đệm ảnh hưởng nhiều đến kết quả tinh sạch fucoidan. Cùng một khối 

lượng tủa fucoidan thô ban đầu, sau khi thực hiện tinh sạch fucoidan từ rong C. submersum 

bằng phương pháp sắc ký ion và sắc ký lọc gel nhận thấy: phương pháp sắc ký trao đổi ion 

cho hiệu quả tốt hơn so với phương pháp sắc ký lọc gel. Ngoài ra thông qua phổ IR cho ta 

biết sự có mặt của nhóm sulfate trong mẫu fucoidan nghiên cứu và thông tin về vị trí của 

chúng trong các gốc đường pyrannose thông qua dao động của liên kết C-O-S. Tuy nhiên, 

cần có những nghiên cứu kết hợp với các phương pháp khác để cho hiệu quả cao hơn. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này do Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 

bảo trợ và cấp kinh phí theo Hợp đồng số 67/HĐ-DCT. 
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ABSTRACT 

STUDY ON FUCOIDAN PURIFICATION FROM Ceratophyllum submersum AGLA 

Vo Thi Tuyet Hoa, Nguyen Tri Khoi, Hoang Thi Ngoc Nhon* 

Ho Chi Minh City University of Food Industry 

*Email: nhonhtn@cntp.edu.vn  

Fucoidan is an heterozygous polysaccharide sulfate with complex composition, this 

compound contains fucose polysaccharide (FCSPs), presented in seaweed, has many 

interesting biological activities such as anti-cancer, immune, anti inflammation, antiviral, 

anticoagulant, antioxidant... This study conducted the fucoidan purification from 

Ceratophyllum submersum (collected in Dien Chau area, Soc Trang province) by Gel 

chromatography filtration and DEAE-cellulose ion exchange chromatography method. The 

result of ion exchange chromatography method at retention time of 2 hours, flow rate of 1 

mL/minute and salt concentration of 0.5M, the purity of resulting fucoidan achieved 

(62.05%) was 2.16 times higher than gel filtration chromatography (28.64%). 

Keywords: Ceratophyllum submersum, fucoidan, DEAE-cellulose, gel chromatography 

Sephadex. 

 


