
 CƠ CHẾ CHỐNG OXI HÓA CỦA POLYPHENOL TRONG TRÀ XANH 

 

Phần lớn trà trên thế giới được sản xuất từ các búp trà non. Có thể phân loại trà 

theo quá trình sản xuất gồm hai ba loại chính: sản phẩm trà không lên men (trà xanh), 

sản phẩm trà lên men một phần (trà oolong) và sản phẩm trà lên men hoàn toàn (trà đen). 

Ba loại trà này có chứa một hàm lượng lớn các hợp chất polyphenol ở dạng các chất 

khác nhau do quá trình lên men. Trà xanh chứa chủ yếu các catechin không bị oxi hoá 

như: (-)-gallocatechin(GC), (-)-epigallocatechin (EGC), (+)-catechin(C), (-)-epicatechin 

(EC), (-)-epigallocatechingallate (EGCG), (-)-gallocatechin gallate (GCG),(-)-

epicatechin gallate (ECG) và (-)-catechin gallate(CG). Các hợp chất này thuộc nhóm 

Flavanols và chiếm tới 70% hàm lượng polyphenol tổng số trong trà xanh. Chúng là 

những hợp chất tạo ra 92% khả năng chống oxi hoá của trà xanh. 

Các hợp chất chính của catechin trong trà xanh được mô tả trên hình 1.1. 

 

 

 



 

Hình 1.1: Các hợp chất catechin có trong trà xanh 

Các nghiên cứu đã khảng định, hợp chất flavanol được tách từ lá trà xanh, trà đen 

có khả năng chống oxi hoá rất mạnh. Một tách trà hoà tan có khả năng ngăn chặn sự 

phát triển của các gốc tự do cao hơn vitamin C và vitamin E.  Các kết quả nghiên cứu 

từ rất lâu trước đây của Nhật Bản về khả năng chống oxi hoá dầu mỡ cho thấy: EGCG, 

EC, EGC là những chất có khả năng chống oxi hoá mạnh nhất trong trà xanh. Dịch chiết 

nước trà xanh có hiệu quả chống oxi hoá tự nhiên cao đối hệ nhũ tương dầu trong nước 

ở điều kiện (pH 5,5; 40 ngày và 300C). Khả năng ngăn chặn sự phát triển gốc tự do 

DPPH của catechin đã được xác định là: EGCG>ECG>EGC>EC và đối với các 

theaflavin là TF2>TF1>TF. Các tác giả cũng đã thừa nhận, EGCG, ECG, EGC có hoạt 

tính ức chế oxi hoá dầu mỡ cao hơn so với BHT và theaflavin [6].Trà xanh và trà đen 

có hoạt tính chống oxi hoá  bởi các gốc peroxyl cao hơn so với 22 loại rau quả thông 

thường như rau chân vịt, cải bó xôi, súp lơ xanh, ớt chuông đỏ, hành, tỏi. Dịch chiết từ 

trà xanh, trà oolong, trà đen có khả năng ứng chế b-carotene bleaching và sự phát triển 

của gốc tự do DPPH.  

Khả năng chống oxi hoá của polyphenol trong trà được cho là chủ yếu theo cơ 

chế chống oxi hoá trực tiếp (Direct antioxidant effects). Hoạt tính chống oxi hoá của 

(−)-epicatechin (EC), (−)-epigallocatechin (EGC), (−)-epicatechin-3-gallate (ECG), and 

EGCG  là do phản ứng chuyển vị hidro nguyên tử (HAT) hoặc phản ứng chuyển vị 

electron (SET) hoặc cả hai bao gồm cả nhóm hydroxyl. Các nhóm này đều có trong 

thành phần của ECEGC,  ECG, EGCG.  

 Với vai trò là chất chống oxi hoá bẻ gãy mạch, catechin trong trà làm gián đoạn 

và triệt tiêu các phản ứng oxi hoá. Một trong những phản ứng quan trọng nhất là phản 

ứng peroxit hoá lipit. 

L1H → L1• (initiation)(1) 

L1• + O2 → L1O2• (formation of peroxyl radical,  ∼ 109 M−1 s−1)(2) 

L1O2• + L2H → L1OOH + L2• (chain propagation,  ∼ 101 M−1 s−1)(3) 



 Sự ôi hoá mỡ theo cơ chế phản ứng gốc tự do, trong đó nguyên tử hidro được loại 

bỏ từ các axit béo không no(L1H),  tạo ra gốc alkyl (L1•). gốc alkyl này sẽ phản ứng với 

oxi phân tử ở gần nhất để tạo ra gốc hydroperoxyl của lipit (L1OO•). Khi không có mặt 

của các chất chống oxi hoá cắt mạch, các gốc peroxyl này sẽ tiếp tục lấy hydro của các 

lipit khác (L2) và ết quả là tạo ra gốc alkyl mới (L2•), từ đó kéo dài phản ứng chuối. 

Phản ứng kéo dài chuỗi (3) sẽ bị ngăn chặn nếu sử dụng hợp chất chống oxi hoá phenolic 

(PhOH) theo cơ chế  

L1O2• + PhOH → L1OOH + PhO• (chain interruption, k4 > k3) (4) 

Gốc semiquinone (PhO•) tương đối ổn định nên chỉ phản ứng rất chậm với các lipid 

chưa bị oxi hoá. This stability is achieved by resonance stabilization of the PhO species 

 

Hình 1.2 Sự ổn định của electron không cặp đôi trong vòng gallate của catechin trà xanh  

Catechin trong trà cũng có thể quét sạch các gốc tự do theo cơ chế chuyển vị electron, 

trong đó các cation gốc phenolic được tạo thành đầu tiên theo các phương trình 

PhOH + LO2• → PhOH+ + LO2
−(5) 

PhOH+ + H2O ↔ PhO• + H3O+(6) 

LO2
− + H3O+ ↔ LOOH + H2O(7) 

Sản phẩm của phản ứng này cũng là LOOH and PhO• tương tự như phản ứng HAT. 

Flavanols còn có khả năng ngăn chặn các gốc tự do thuộc nhóm oxy, nitơ và clo 

bao superoxide, peroxyl radicals, hypochlorous acid, and peroxynitrous acid. Hoạt tính 

chống oxi hoá của các catechin chính trong trà được xác định theo thứ tự như sau : EC 

≤ ECG < EGC ≤ EGCG. Kết quả này cũng phù hợp với các nghiên cứu khác về tốc độ 

phản ứng với gốc peroxyl như sau: EC < ECG  EGC < EGCG.  

Xúc tác kim loại dạng vết tới quá trình oxi hoá polyphenol  

Tốc độ của quá trình oxi hoá catechin tăng khi pH tăng. Quá trình oxi hoá hợp 

chất phenolic với xúc tác bazơ thường được coi là quá trình tự oxi hoá bởi oxi phản ứng 

nhanh hơn với các ion phenolat. Các kim loại chuyển tiếp như sắt và đồng có khản năng 

khơi mào cho phản ứng oxi hoá phenolic là các chất xúc tác tiềm tàng cho quá trình này. 

phản ứng này cũng giải phóng oxi hoạt động (superoxide O2
−•) hoặc tạo thành góc 

hydroperoxyl  (HO2•) khi môi trường axit, sau đó là giải phóng H2O2. 

PhOH + Mn+ → PhO• + M(n−1)+(8) 



M(n−1)+ + O2 → M(n−1)+ + O2
−•(9) 

PhO• + O2 → QPh + O2
−•(10) 

O2
−• + PhOH → PhO• + H2O2(11) 

Quá trình tự oxi hoá của catechin sẽ chấm dứt ở pH = 8 bằng cách thêm vào các 

hợp chất  diethylenetriaminepentaacetic acid, catalase, and superoxide dismutase 

(SOD). Bên cạnh đó các xúc tác kim loại còn tạo phức chelat với các hợp chất phenolic. 

Các phức này còn bền hơn tại pH trung tính.  

Hình 1.3. mô tả cơ chế chống oxi hoá và tiền chống ôxi hoá trong các hệ sinh học 

của các hợp chất này, tuy nhiên các cơ chế này còn liên quan tới các yếu tố sinh lý tự 

nhiên của con người 

 

Hình 1.3 : Phản ứng oxi hoá giữa EGCg, superoxide và ion sắt  tạo thành ứng suất oxi 

hoá EGCG dime và EGCG- (EGCG-SR). PhO = semiquinone radical. 

 



 

Hình 1.4. Mô hình cơ chế chống ôxi hoas ngăn chặn sự phát triển tế bào ung thư 

của hợp chất polyphenol trong trà (ROS = reactive oxygen species, ARE = antioxidant 

response element, GST = glutathione S transferase, cGT = gamma 

glutamyltransferase). 

Nguy cơ quá liều khi sử dụng polyphenol trong trà trên người. 

Polyphenol trong trà được coi là an toàn khi sử dụng hàng ngày trong một thời 

gian dài. Các nghiên cứu sử dụng chúng ở hàm lượng tương đối cao (600–1800 mg/day) 

cho thấy các polyphenol không có tác dụng ngược. Tuy nhiên, số lượng các công bố cho 

thấy mối liên quan giữa hiện tượng nhiễm độc gan (trên người) với việc sử dụng trà 

xanh ngày càng tăng.  Hàm lượng polyphenol sử dụng trong những nghiên cứu này ở 

trong khoảng 700 to 2100 mg/day (ở dạng viên nén hoặc con nhộng) và các triệu chứng 

lâm sàng quan sát được gồm: nồng độ transaminase và bilirubin trong huyết thanh, đau 

bụng, và đôi khi vàng da. Trong một số trường hợp còn có hiện tượng viêm và hoại tử.  
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