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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá hàm lượng hoạt chất polyphenol và flavonoid toàn phần ở các 

giai đoạn phát triển của lá bàng (Terminalia catappa L.), thông qua màu sắc theo từng giai 

đoạn trưởng thành của lá. Nghiên cứu được thực hiện trên các mẫu cao chiết từ lá bàng 

bao gồm lá trưởng thành (lá xanh) và lá già (lá vàng và đỏ). Các khảo sát được thực hiện 

lần lượt bằng các thuốc thử định tính, phương pháp Folin-Ciocalteu và phương pháp tạo 

màu aluminium chloride. Ethanol ở nồng độ 50% và 96% được sử dụng để chiết xuất 

polyphenol và flavonoid từ lá. Kết quả cho thấy, sử dụng dung môi ethanol 50% chiết xuất 

được tổng hàm lượng polyphenol và flavonoid nhiều hơn ở cả 3 loại lá; trong đó, lá bàng 

xanh cho kết quả định lượng cao nhất. Ngoài ra, quá trình khảo sát hóa thực vật còn xác 

định được một số nhóm hợp chất như tannin, saponin, triterpenoid và các hợp chất khử 

trong các mẫu cao chiết. 

Từ khóa: Flavonoid, lá bàng xanh, polyphenol, Terminalia catappa (L.) 
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1. GIỚI THIỆU 

Polyphenol là một trong những nhóm 

hợp chất chuyển hóa thứ cấp lớn trong 

thực vật, sở hữu những hoạt tính có lợi 

cho sức khỏe. Hiện nay có hơn 8.000 

hợp chất polyphenol khác nhau được tìm 

thấy trong các loài dược liệu, trong đó 

flavonoid chính là nhóm hợp chất lớn 

nhất và phổ biến nhất của polyphenol 

(Kabera et al., 2014). Polyphenol và 

flavonoid hoạt động như một hệ thống 

kháng oxy hóa, khử gốc tự do thứ cấp 

trong mô thực vật vô cùng hiệu quả 

(Miccadei et al., 2008; McCullough et 

al., 2012; Rasouli et al., 2018). Do đó, 

việc tìm kiếm các nguồn dược liệu mang 

nhiều hoạt chất khử gốc tự do là một xu 

hướng phổ biến.  

Cây bàng (Terminalia catappa L.) là 

một trong những đối tượng gần đây 

được các nhà nghiên cứu quan tâm, đây 

là một loại cây nhiệt đới, có nguồn gốc 

từ Nam Á, mọc tự nhiên ở ven rừng và 

cả ở những nơi đất khô cằn, sỏi đá, cây 

còn được trồng ở các khu đô thị, ven 

đường, đình chùa, trường học... để làm 

cảnh và lấy bóng mát (Đỗ Huy Bích và 

ctv., 2006). Bàng là loại cây nửa rụng lá, 

lá rụng từ từ và được thay thế ngay bởi 

những tán lá mới. Khi về già lá sẽ 

chuyển dần sang màu vàng nâu hoặc 

hồng đỏ trước khi rụng đi, lá thường 

rụng 2 đợt/ năm (đợt một từ tháng 1-3 và 

đợt hai từ tháng 7-9) (Marjenah and 

Putri, 2017). Theo Schaefer and 

Wilkinson (2004), khi diệp lục dừng 

hoạt động, lá sẽ chuyển về màu sắc 

nguyên thủy là nâu vàng nếu không có 

sự tổng hợp nhanh chóng sắc tố 

anthocyanin trong không bào lá già, làm 

cho lá chuyển dần sang màu đỏ; Sự khác 

biệt trong việc sản xuất anthocyanin 

phản ánh nổ lực giữ lại lượng chất dinh 

dưỡng mà lá đã tổng hợp được, sắc tố 

này còn có khả năng bảo vệ tế bào khỏi 

ảnh hưởng của tia cực tím và giảm sự 

thu hút của các loài côn trùng gây hại.  

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã 

chứng minh về vai trò khử gốc tự do 

cũng như những hoạt tính sinh học khác 

của các chiết xuất từ lá bàng như: Bảo 

vệ gan, chống ung thư, hạ đường huyết, 

kháng viêm, kháng khuẩn… (Lin et al., 

1997; Chyau et al., 2002; Ko et al., 

2003; Ahmed et al., 2005; Chyau et al., 

2006; Chu et al., 2007; Anam et al., 

2009; Neelavathi et al., 2012).  

Ở Việt Nam, lá bàng được sử dụng 

chủ yếu trong y học cổ truyền dùng để 

chữa cảm sốt, ra mồ hôi, tê thấp, lỵ, trị 

ghẻ, sâu răng; ngoài ra, lá còn được 

dùng thay thế cho thuốc kháng sinh để 

trị các loại vi khuẩn và nấm trên cá cảnh 

(Võ Thị Thanh Kiều, 2016). Tuy nhiên, 

hiện nay các công bố khoa học về hoạt 

chất và hoạt tính sinh học của lá bàng 

còn khá hạn chế; Đặc biệt là đánh giá 

hàm lượng hoạt chất theo độ trưởng 

thành của lá. Vì thế, qua khảo sát thành 

phần hóa thực vật, hàm lượng 

polyphenol và flavonoid toàn phần trên 

3 loại lá bàng (xanh, vàng, đỏ) ở nghiên 

cứu này nhằm làm tiền đề cho việc lựa 

chọn các loại lá tối ưu nhất cho những 

nghiên cứu về hoạt tính sinh học tiếp 

theo, cũng như phát triển các sản phẩm 

ứng dụng từ lá bàng, làm phong phú hơn 

nguồn dược liệu tiềm năng ở nước ta. 
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2. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG 

PHÁP 

2.1. Nguyên liệu nghiên cứu 

Lá bàng (xanh, vàng, đỏ) được thu hái 

ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ từ tháng 

8-9 năm 2020. Nguyên liệu được rửa 

sạch, để ráo, sấy khô ở 50 oC, sau đó 

được xay nhỏ và bảo quản ở nhiệt độ 

phòng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Hóa chất 

- Dung môi chiết xuất: Ethanol 50% 

và 96% (Chemsol). 

- Định tính các hợp chất trong các 

mẫu cao chiết: H2O, FeCl3 5%, hỗn hợp 

gelatin-NaCl, bột Mg, HCl đậm đặc, 

chloroform, H2SO4 đậm đặc, aceton, các 

loại thuốc thử pha chế tại phòng thí 

nghiệm gồm: Mayer, Dragendoff, 

Bouchardat, Baljet, Keller, Kiliani, 

Fehling A, Fehling B. 

- Khảo sát hàm lượng polyphenol và 

flavonoid trong các mẫu cao chiết: 

Methanol (Xilong), Folin-Ciocalteu 

(Merck), acid gallic (Sigma), quercetin 

(Sigma), H2O, Na2CO3 6,75%, AlCl3 

10%, NaNO2 10%, NaOH 1M. 

2.2.2. Phương pháp xác định độ ẩm 

dược liệu và cao chiết 

Áp dụng phương pháp mất khối lượng 

do làm khô, dùng cân phân tích độ ẩm 

MB27 Ohaus. Trải một lớp dược liệu đã 

được xay nhuyễn lên đĩa nhôm của cân 

(khoảng 1,5 g). Vận hành cân, ghi nhận 

độ ẩm. Tiến hành 3 lần trên cùng 1 mẫu 

dược liệu, lấy kết quả trung bình (độ ẩm 

không quá 13%, theo phụ lục 9.6 của 

DĐVN V). Độ ẩm cao chiết được xác 

định bằng phương pháp tương tự, tiến 

hành đo 3 lần trên cùng 1 mẫu (mỗi lần 

0,5 g), lấy kết quả trung bình (độ ẩm 

không quá 20%, theo Phụ lục 1.1 của 

DĐVN V). 

2.2.3. Phương pháp chiết xuất cao 

toàn phần 

Phương pháp chiết xuất được tham 

khảo dựa theo tài liệu của Nguyễn Kim 

Phi Phụng (2007): Các mẫu nguyên liệu 

được chiết kiệt theo phương pháp ngâm 

lạnh có hỗ trợ siêu âm, 100 g (mỗi mẫu) 

được ngâm với 1.000 mL ethanol 96% 

và ethanol 50% trong 30 phút, rồi tiến 

hành xử lý mẫu với sóng siêu âm trong 

30 phút. Sau đó, lọc, thu dịch chiết. Cho 

tiếp dung môi chiết vào bã, lặp lại các 

bước trên cho đến khi nhỏ dịch lọc lên 

lame kính không còn thấy vết. Cô quay 

dịch chiết dưới áp suất giảm ở 50 oC, cô 

đến khi độ ẩm cao < 20% (tiêu chuẩn 

cao đặc, Dược điển Việt Nam V), trong 

quá trình cô thường xuyên khuấy trộn để 

thể chất cao được đồng nhất. Kết quả 

chiết xuất thu được 6 mẫu cao toàn 

phần, được ký hiệu như trong Bảng 1. 
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Bảng 1. Bảng ký hiệu các mẫu cao chiết 

Mẫu cao chiết Ký hiệu 

Cao chiết từ lá bàng xanh với ethanol 96% BX96 

Cao chiết từ lá bàng xanh với ethanol 50% BX50 

Cao chiết từ lá bàng vàng với ethanol 96% BV96 

Cao chiết từ lá bàng vàng với ethanol 50% BV50 

Cao chiết từ lá bàng đỏ với ethanol 96% BĐ96 

Cao chiết từ lá bàng đỏ với ethanol 50% BĐ50 

 

2.2.4. Hiệu suất chiết cao 

Hiệu suất chiết của các mẫu cao được 

xác định theo công thức: 

 

H (%) =                  × 100 

Trong đó:  

H: Hiệu suất chiết (%) 

mcao: Khối lượng cao chiết (đã trừ 

ẩm) sau khi cô đuổi dung môi (g) 

mdược liệu: Khối lượng mẫu dược liệu 

(đã trừ ẩm) (g) 

2.2.5. Định tính các hợp chất tự 

nhiên trong cao toàn phần 

Phương pháp định tính được thực 

hiện theo mô tả của Ciuley có cải tiến 

của Trần Hùng (2014) và Yadav et al. 

(2014). Các mẫu cao chiết được thực 

hiện ở nồng độ 10 mg/mL, được định 

tính với các hóa chất và thuốc thử có sẵn 

ở phòng thí nghiệm. 

2.2.6. Xác định hàm lượng 

polyphenol toàn phần 

Polyphenol toàn phần được xác định 

theo phương pháp Folin-Ciocalteu được 

mô tả bởi Feduraev et al. (2019) với một 

số hiệu chỉnh. Trong thành phần thuốc 

thử Folin-Ciocalteu có phức hợp 

phospho-wolfram-phosphomolybdat bị 

khử bởi các hợp chất polyphenol tạo 

thành sản phẩm phản ứng có màu xanh 

dương, hấp thụ cực đại ở bước sóng 765 

nm. Hàm lượng polyphenol có trong 

mẫu tỉ lệ thuận với cường độ mẫu. 

Pha loãng các mẫu cao chiết bằng 

methanol để đạt nồng độ 0,5 mg/mL và 

dung dịch chuẩn acid gallic ở các nồng 

độ 50, 100, 150, 200, 250 µg/mL. Hút 

0,1 mL thể tích mẫu cần xác định (mẫu 

chuẩn acid gallic hoặc mẫu thử) cho vào 

bình định mức 10 mL. Ở mẫu trắng, thay 

mẫu bằng nước cất. Thêm vào 0,3 mL 

thuốc thử Folin-Ciocalteu 0,2 M. Lắc 

đều, ủ tối trong 10 phút. Tiếp theo thêm 

6 mL dung dịch Na2CO3 6,75%. Lắc 

đều, ủ tối 30 phút. Độ hấp thu (Abs) của 

dung dịch sau phản ứng được đo ở bước 

sóng 765 nm ở nhiệt độ phòng. Thí 

nghiệm được lặp lại 3 lần. Giá trị Abs 

được ghi nhận và tiến hành vẽ đường 

thẳng hiệu chuẩn để xác định hàm lượng 

polyphenol trong mẫu cao chiết. Hàm 

lượng polyphenol của các mẫu cao được 

tính dựa trên phương trình đường chuẩn 

acid gallic y = ax+b và công thức: 

mcao chiết 

mdược liệu 
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P = 
10a 

m x 10−3
 x H  

Trong đó:  

P: Hàm lượng polyphenol toàn phần 

a: Giá trị x từ đường chuẩn acid gallic 

m: Khối lượng cao chiết có trong thể 

tích mẫu 

H: Hiệu suất chiết cao 

2.2.7. Xác định hàm lượng flavonoid 

toàn phần 

Hàm lượng flavonoid toàn phần được 

xác định bằng phương pháp tạo màu với 

AlCl3 trong môi trường kiềm được mô tả 

bởi Marinova et al. (2005) với một số 

hiệu chỉnh. Pha loãng các mẫu cao chiết 

bằng methanol để đạt nồng độ 1 mg/mL 

và dung dịch chuẩn quercetin ở các nồng 

độ 25, 75, 125, 175 µg/mL.  

Hút 1 mL thể tích mẫu cần xác định 

(mẫu chuẩn quercetin hoặc mẫu thử) cho 

vào bình định mức 10 mL. Ở mẫu trắng, 

thay mẫu bằng nước cất. Thêm vào mẫu 

với 4 mL nước cất. Sau đó, thêm 0,3 mL 

NaNO2 10%. Lắc đều, để yên. Sau 5 

phút, cho thêm vào 0,3 mL AlCl3 10%. 

Lắc đều, để yên. Sau 6 phút, cho tiếp 

vào 2 mL NaOH 1M và 2,4 mL nước 

cất. Lắc đều, để yên 10 phút. Độ hấp thu 

(Abs) của dung dịch sau phản ứng được 

đo ở bước sóng 510 nm ở nhiệt độ 

phòng. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. 

Giá trị Abs được ghi nhận và tiến hành 

vẽ đường thẳng hiệu chuẩn để xác định 

hàm lượng flavonoid trong mẫu cao 

chiết. Hàm lượng flavonoid của các mẫu 

cao được tính dựa trên phương trình 

đường chuẩn quercetin y = ax+b và công 

thức:  

F = 
c 

m x 10−3
 x H   

Trong đó:  

F: Hàm lượng flavonoid toàn phần 

c: Giá trị x từ đường chuẩn quercetin 

m: Khối lượng cao chiết có trong thể 

tích mẫu 

H: Hiệu suất chiết cao 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Độ ẩm ở 6 mẫu cao thử nghiệm đều 

đạt thấp hơn 20%, phù hợp với tiêu 

chuẩn cao đặc theo DĐVN V. Kết quả 

độ ẩm và hiệu suất chiết của các mẫu 

được thể hiện ở Bảng 2. Nhìn chung, với 

100 g dược liệu khô trên cùng một loại 

dung môi, hiệu suất chiết từ cao lá xanh 

là tốt nhất, 2 mẫu BX96 và BX50 lần 

lượt có kết quả là 37,96% và 27,96%. Ở 

các mẫu còn lại, cao lá đỏ cho hiệu suất 

tốt hơn cao lá vàng. Dung môi ethanol 

50% cho kết quả chiết cao hơn ethanol 

96%, đặc biệt là mẫu lá bàng xanh. 

Nghiên cứu của Raphaël et al. (2019) về 

ảnh hưởng của độ phân cực dung môi 

lên hiệu suất chiết cũng chỉ ra điều 

tương tự, khi hỗn hợp dung môi ethanol-

nước (1:1) có hiệu suất cao hơn 2,4 lần. 
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Bảng 2. Kết quả độ ẩm cao chiết và hiệu suất chiết cao 

Mẫu cao chiết Độ ẩm cao chiết (%) Hiệu suất chiết (%) 

BX96 12,32 27,96 

BX50 11,05 37,96 

BV96 16,14 21,33 

BV50 8,10 30,30 

BĐ96 14,67 23,02 

BĐ50 14,16 33,48 

*Chú thích 

BX96: Lá bàng xanh chiết với ethanol 96%; BX50: Lá bàng xanh chiết với ethanol 50%; BV96: Lá 

bàng vàng chiết với ethanol 96%; BV50: Lá bàng vàng chiết với ethanol 50%; BĐ96: Lá bàng đỏ 

chiết với ethanol 96%; BĐ50: Lá bàng đỏ chiết với ethanol 50% 

 

3.1. Kết quả định tính các hợp chất 

tự nhiên trong cao toàn phần  

Khảo sát sơ bộ hóa thực vật nhằm xác 

định lại các nhóm hợp chất chiết được 

trong các mẫu cao thử nghiệm. Kết quả 

thể hiện ở Bảng 3 cho thấy, trên cả 6 

mẫu đều có các nhóm hợp chất như: 

Polyphenol, tannin, flavonoid, saponin, 

triterpenoid và các chất khử.  

 

Bảng 3. Kết quả định tính các hợp chất tự nhiên trong các mẫu cao chiết 

  BX96 BX50 BV96 BV50 BĐ96 BĐ50 

Polyphenol  + + + + + + 

Tannin  + + + + + + 

Flavonoid  + + + + + + 

Saponin  + + + + + + 

Triterpenoid  + + + + + + 

Các chất khử  + + + + + + 

*Chú thích 

(+) dương tính 

BX96: Lá bàng xanh chiết với ethanol 96%; BX50: Lá bàng xanh chiết với ethanol 50%; BV96: Lá 

bàng vàng chiết với ethanol 96%; BV50: Lá bàng vàng chiết với ethanol 50%; BĐ96: Lá bàng đỏ 

chiết với ethanol 96%; BĐ50: Lá bàng đỏ chiết với ethanol 50% 

 

3.2 Xác định hàm lượng polyphenol 

và flavonoid toàn phần   

Hàm lượng polyphenol toàn phần 

(TPC) và flavonoid toàn phần (TFC) với 

chất chuẩn tương ứng là acid gallic và 

quercetin. Các chất chuẩn ở các nồng độ 

khảo sát sẽ cho độ hấp thu (Abs) tương 

ứng, từ đó vẽ được phương trình tuyến 

tính của chất chuẩn acid galic và 

quercetin, được thể hiện ở Hình 1 và 

Hình 2. 
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Hình 1. Đồ thị đường chuẩn acid gallic 

 

 

Hình 2. Đồ thị đường chuẩn Quercetin 

Thay giá trị Abs trung bình sau 3 lần 

đo của mỗi mẫu vào y, tính được hàm 

lượng TPC và TFC trong các mẫu cao 

chiết. Dựa vào hiệu suất tính được tổng 

hàm lượng có trong dược liệu khô, kết 

quả được thể hiện ở Bảng 4. 
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Bảng 4. Hàm lượng polyphenol và flavonoid toàn phần  

Mẫu TPC (mg GAE/g dược liệu khô) TFC (mg QE/g dược liệu khô) 

BX96 1.128,00 ± 4,98d 34,68 ± 0,32d 

BX50 1.709,75 ± 1,99a 67,64 ± 2,23a 

BV96 1.018,97 ± 3,81e 23,72 ± 0,14e 

BV50 1.220,11 ± 4,16c 39,74 ± 0,73c 

BĐ96 933,71 ± 3,19f 34,52 ± 1,08d 

BĐ50 1.262,68 ± 1,73b 49,37 ± 1,60b 

*Chú thích 

Trong cùng một cột, các số trung bình theo sau bởi một hoặc những chữ cái giống nhau thì khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 0,05 bằng phép thử Tukey. 

BX96: Lá bàng xanh chiết với ethanol 96%; BX50: Lá bàng xanh chiết với ethanol 50%; BV96: Lá 

bàng vàng chiết với ethanol 96%; BV50: Lá bàng vàng chiết với ethanol 50%; BĐ96: Lá bàng đỏ 

chiết với ethanol 96%; BĐ50: Lá bàng đỏ chiết với ethanol 50% 

Hầu hết các mẫu cao được chiết xuất 

bằng dung môi ethanol 50% cho hàm 

lượng TPC và TFC cao hơn so với các 

mẫu được chiết bằng ethanol 96%. 

Nghiên cứu trước đó của Annegowda et 

al. (2010) và Kartikasari et al. (2018) 

đều sử dụng phương pháp siêu âm để 

chiết xuất polyphenol nhưng bằng 

ethanol ở 2 nồng độ khác nhau, lần lượt 

là ethanol 99,5% và 50%; kết quả hàm 

lượng polyphenol trong nghiên cứu của 

Kartikasari et al. (2018) cao hơn gấp 

17,78 lần. Điều này chứng tỏ độ phân 

cực dung môi càng cao thì càng chiết 

được nhiều hợp chất polyphenol hơn. 

Theo Medina-Torres et al. (2017), dung 

môi hữu cơ tinh khiết như cồn cao độ có 

thể làm biến tính protein ở thành tế bào, 

gây khó khăn cho việc khuếch tán các 

hợp chất vào trong dung môi, hỗn hợp 

dung môi cồn-nước sẽ thích hợp hơn cho 

việc chiết xuất, cả những hợp chất phân 

cực lẫn không phân cực. 

Kết quả từ Bảng 4 cũng chỉ ra sự vượt 

trội về hàm lượng TPC và TFC của 2 

mẫu cao lá bàng xanh khi so với các 

mẫu chiết trên cùng loại dung môi. 

Trong đó, mẫu BX50 có hàm lượng TPC 

và TFC cao nhất, gấp khoảng 1,3 lần so 

với các mẫu còn lại. Điều này cho thấy, 

lá ở giai đoạn trưởng thành có sự trao 

đổi chất mạnh mẽ nhằm tổng hợp nên 

nhiều hoạt chất và sẽ giảm khi lá già đi. 

Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 

Wang et al. (2000) trên lá cây mâm xôi 

và dâu tây khi hàm lượng polyphenol 

trên lá trưởng thành luôn cao hơn lá già, 

cao hơn khoảng 1,7 lần. 

Nhìn chung lá đỏ cho kết quả định 

lượng cao hơn so với lá vàng. Rất có thể, 

sắc tố anthocyanin quy định về màu đỏ 

của lá là một trong những yếu tố ảnh 

hưởng đến kết quả. Anthocyanin đã 

được nhắc đến về khả năng kháng oxy 

hóa, bảo vệ các mô tế bào lá khỏi tia cực 

tím và đặc biệt là khả năng tái hấp thu và 

giữ lại chất dinh dưỡng trong lá cây 



Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô                   Số 12 - 2021 

 

 

260 

 

(Holton and Cornish, 1995; Schaefer and 

Wilkinson, 2004; Siddiqi et al., 2011). 

Điều này giải thích phần nào vì sao hàm 

lượng TPC và TFC trong các mẫu lá đỏ 

lại cao hơn lá vàng. 

So sánh sự tương quan giữa hàm 

lượng TPC và TFC của các mẫu cao 

chiết được phân tích bằng phép so sánh 

Pearson cho thấy, hàm lượng TPC và 

TFC tương quan thuận có ý nghĩa thống 

kê ở mức ý nghĩa 0,01 với r = 0,927, 

tương đồng với nghiên cứu của 

Annegowda et al. (2010). 

Mặt khác, kết quả khảo sát hàm lượng 

polyphenol trong nghiên cứu này tốt hơn 

các khảo sát của Annegowda et al. 

(2010) và Kartikasari et al. (2018) trên 

loài Terminalia catappa (L.) ở Malaysia 

và Indonesia. Điều này cho thấy, thổ 

nhưỡng có thể là yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến hàm lượng TPC, TFC và các 

hoạt chất khác trong cây (Zhang et al., 

2018). 

4. KẾT LUẬN 

Sử dụng hỗn hợp dung môi ethanol-

nước (1:1) làm tăng sự khuếch tán hoạt 

chất vào dung môi chiết. Cao chiết từ lá 

bàng xanh có chứa hàm lượng 

polyphenol và flavonoid toàn phần cao 

hơn so với các loại lá bàng già (lá vàng 

và đỏ). Ngoài ra, một số nhóm hợp chất 

như tannin, saponin, triterpenoid và các 

hợp chất khử trong các mẫu cao chiết 

cũng được xác định. Kết quả là cơ sở 

cho việc đánh giá tiềm năng của lá bàng 

cho những khảo sát về hoạt tính sinh học 

tiếp theo cũng như việc điều chế cao 

phân đoạn và các thực phẩm chức năng 

từ lá bàng. 
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TOTAL POLYPHENOL AND FLAVONOID CONTENTS 

 IN Terminalia catappa (L.) LEAVES IN DIFFERENT LEAF 

MATURITY STAGES 

Ha Dang Huy, Lam Van Tinh and Huynh Ngoc Trung Dung* 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the total contents of polyphenols and flavonoids in the 

Terminalia catappa leaves in different stages of maturity through leaf color. Our study was 

conducted on extracted samples from mature leaves (green leaves) and old leaves (yellow 

and red leaves). Phytochemical qualitative reagents, Folin-Ciocalteu assay, and aluminium 

chloride colorimetric method were applied. Total polyphenols and flavonoids 

from T. catappa leaves were extracted by 50% and 96% ethanol. The results revealed that 

total polyphenol, flavonoid contents in 50% ethanolic extracts were higher than those in 

96% ethanol extracts.  The highest contents of total polyphenol, flavonoid were found in 

green leaf extracts. In addition, the phytochemical screening was identified the presence of 

tannins, saponins, triterpenoids, and reducing compounds in the leaves. 

Keywords: Flavonoids, green leaves, polyphenol, Terminalia catappa (L.) 

 


