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Chi Trâm (Syzygium) thuộc về họ Đào Kim Nương hay họ Sim (Myrtaceae), có số lượng loài phong phú và phân bố 

rộng rãi trên thế giới trong đó có Việt Nam. Hiện nay, nhờ sự phát triển mạnh của các kỹ thuật tinh sạch và nghiên cứu 

cấu trúc hợp chất tự nhiên, mà nhiều loại hợp chất từ chi này đã được tìm hiểu và khám phá. Các nhà khoa học đã xác 

định được chi này có sự đa dạng rất lớn về các họ hợp chất tự nhiên và số lượng từng loại như terpenoid, polyphenol 

(flavonoid, tanin, v.v...), tinh dầu, v.v. Bài viết này trình bày khái quát về các thành phần hóa học chủ yếu của một số 

loài tiêu biểu trong chi Trâm. 

Từ khóa: Syzygium, chi Trâm, thành phần hóa học.  

Abstract 

The genus Tram (Syzygium), which belongs to the Dao Kim Nuong or Sim (Myrtaceae) family, has a great number of 

species and is found all over the world, including in Vietnam. Many types of compounds from this genus have been 

explored and found as a result of the strong development of purification techniques and the investigation of natural 

compound structures. Following that, the genus has been identified with great diversity in terms of natural compound 

families and the number of each type, such as terpenoids, polyphenols (flavonoids, tannins, etc.), essential oils, and so 

on. This article provides an overview of the main chemical components of some typical species in the genus Syzygium. 

Keywords: Syzygium, genus Tram, chemical composition. 

1. Giới thiệu 

Chi Trâm (Syzygium) có số lượng loài phong 

phú với hơn 500 loài đã được tìm thấy. Phần 

lớn các loài thuộc chi là cây thân gỗ và là cây 

bụi thường xanh, phân bố kéo dài từ các nước 

cận nhiệt đới đến nhiệt đới bao gồm Châu Phi, 

Úc, New Zealand, Ấn Độ, Trung Quốc và  

Việt Nam [1]. Phạm Hoàng Hộ đã thống kê 

được chỉ riêng ở Việt Nam có đến 57 loài thuộc 

chi Syzygium, trong đó hơn một nửa là các loài 

đặc hữu trong hệ thực vật [2]. Những loài này 

phân bố chủ yếu ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, ven 

biển Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Kon 

Tum, Đắk Nông [3]... Một số loài thuộc chi 

Syzygium được thể hiện ở Hình 1.  
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Phần thân dưới của các cây thuộc chi 

Syzygium thường có màu xám đậm, vỏ xù xì, 

bong tróc và nứt nẻ. Càng lên cao về phía ngọn, 

phần vỏ trở nên mịn và sáng màu hơn. Gỗ của 

chúng có khả năng chống nước. Lá thường có 

màu xanh đậm và bóng nhẵn, dạng hình elip, 

đỉnh phiến lá có thể cùn hoặc nhọn.  

Lá có mùi thơm như nhựa thông. Quả chứa 

một hạt màu xanh hoặc nâu có hình thuôn dài. 

Quả thường có chất làm se (da), thường không 

ngon, có vị chua hoặc hơi ngọt [4]. 
 

Hình 1. Một số loài thuộc chi Syzygium 

 

Theo hệ thống phân loại thực vật, chi Trâm có vị trí phân loại như sau (Hình 2): 

 

Hình 2. Vị trí phân loại chi Syzygium 

2. Thành phần hóa học chủ yếu của các loài 

trong chi Trâm 

Chi Trâm là một chi lớn, được đánh giá là 

phong phú và đa dạng về thành phần loài. Do 

đó, nhiều công trình khoa học đã được tiến 

hành nghiên cứu trên các loài thuộc chi này. Từ 

dịch chiết của nhiều loài trong chi Syzygium, 

kết quả thực nghiệm đã cho thấy rất nhiều hợp 

chất hóa học được phân lập (Bảng 1), có thể 

phân thành 5 nhóm chính như sau: 

- Các hợp chất flavonoid. 

- Các hợp chất terpen: tinh dầu, hợp chất triterpen. 

- Các hợp chất tanin. 

- Các hợp chất sterol. 

- Các hợp chất phenoli 
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Bảng 1. Thành phần hóa học của một số loài Syzygium 

STT Loài Tên hợp chất TLTK 

1  S. cumini  alkaloid, flavonoid, tanin, triterpen, saponin, coumarin, 

anthraquinon, chất béo, tinh dầu, các acid hữu cơ và 

chất khử.  

[5], [1] 

2 S. glomerulatum alkaloid, flavonoid, carotenoid, steroid, tanin và 

polyphenol. 

[6] 

3 S. aromaticum flavonoid, β-caryophyllen, eugenol và eugenyl acetate. [1], [7] 

4 S. aqueum alkaloid, steroid, flavonoid, tanin, glycoside, acid 

ascorbic, acid formic, acid tartaric, epigallocatechin và 

epigallocatechin gallat. 

[1], [8] 

5 S. jambos tanin. [9] 

6 S. samarangense flavonoid, tanin và terpenoid. [1], [10] 

7 S. campanulatum  alkaloid, tanin, flavonoid, glycoside, phenol, steroid và 

terpenoid. 

[11] 

8 S. polyanthum alkaloid, tanin, flavonoid, glycoside và squalen.  [4] 

9 S. calophyllifolium phenolic, tanin và flavonoid. [12] 

10 S. aromaticum acid oleanolic, acid maslinic. [4] 

11 S. malaccense tanin, triterpen, glycoside và flavonoid (myricitrin). [4] 

12 S. alternifolium acid cinnamic. [4] 

13 S. cordatum alkaloid, flavonoid, triterpen, tanin, anthraquinon, 

phenol, saponin, steroid, phytosterol và catechin. 

[4] 

2.1. Các hợp chất flavonoid 

Đối với chi Trâm, flavonoid có mặt ở hầu 

hết ở các đối tượng được khảo sát bằng sắc ký 

lớp mỏng và UV-Vis. Chúng thường có cấu 

trúc khung myricetin, các dẫn xuất của 

anthocyanidin hay quercetin. Những năm gần 

đây, flavonoid là một trong những hợp chất 

được đặc biệt quan tâm bởi các kết quả nghiên 

cứu cho thấy flavonoid có tác dụng to lớn đối 

với sức khỏe của con người như: kháng khuẩn, 

kháng viêm, kháng dị ứng, kháng ung thư, 

kháng oxy hóa và chống đái tháo đường [5, 6]. 

Các hợp chất flavonoid phân lập từ một số loài 

thuộc chi Syzygium được tóm tắt dưới đây và 

công thức tổng quát được thể hiện ở Hình 3. 

Từ dịch chiết n- hexan của lá Roi (S. 

samarangense), 5 hợp chất flavonoid đã được 

phân lập đó là 2′,4′-dihydroxy-6′-methoxy-3′-

methyldihydrochalcon (1), 2′-hydroxy-4′,6′-

dimethoxy-3′-methyldihydrochalcon (2), 

2′,4′-dihydroxy-6′-methoxy3′,5′-

dimethyldihydrochalcon (3), 2′,4′-dihydroxy-

6′-methoxy-3′-methylchalcon (4) và 2′-hydroxy-

4′,6′-dimethoxy-3′-methylchalcon (5) [13]. 

Năm 2012, từ dịch chiết lá S. aqueum, 

Manaharan và cộng sự đã phát hiện ra các hợp 

chất flavanoid như phloretin (6), myrigalon-G 

(7) và myrigalon B (8) [8]. 

Năm 2016, nghiên cứu về thành phần hóa 

học của dịch chiết lá S. guineense Thuy Lan 

Nguyen và cộng sự đã phân lập được 4 

flavonoid: 2′,4′-dihydroxy-3′,5′-dimethyl-6′-

methoxychalcon (9), 2′,4′-dihydroxy-6′-

methoxchalcon hay cardamonin (10), 

gallocatechin (11) và myricetin (12) [14]. 

Năm 2017, các nhà khoa học Trung Quốc đã 

phát hiện ra các hợp chất flavanone từ dịch 

chiết methanol lá Roi (S. samarangense) bao 

gồm: pinocembrin (13), (−)-strobopinin (14), 8-

methylpinocembrin (15), 

demethoxymatteutcinol (16) và 7-hydroxy-5-

methoxy-6,8-dimethylfoavanone (17) [15].  

Nhóm nghiên cứu Simirgiotis và cộng sự 

(2008) đã xác định thành phần hóa học của dịch 
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chiết từ hạt và quả Roi (S. samarangense) có 

các flavonoid như: 7-hydroxy-5-methoxy-6,8-

dimethylflavanone (18), quercetin (19) và 

kaempferol (20) [16] (Hình 3). 

 

Hình 3. Một số hợp chất flavonoid trong chi Trâm (Syzygium) 

(1) 2′,4′-dihydroxy-6′-methoxy-3′-methyldihydrochalcon; (2) 2′-hydroxy-4′,6′-dimethoxy-3′-methyldihydrochalcon;  

(3) 4′-dihydroxy-6′-methoxy3′,5′-dimethyldihydrochalcon; (4) 2′,4′-dihydroxy-6′-methoxy-3′-methylchalcon;  

(5) 2′-hydroxy-4′,6′-dimethoxy-3′-methylchalcon; (6) phloretin; (7) myrigalon-G; (8) myrigalon B;  

(9) 2′,4′-dihydroxy-3′,5′-dimethyl-6′-methoxychalcon; (10) 2′,4′-dihydroxy-6′-methoxchalcon; (11) gallocatechin;  

(12) myricetin; (13) pinocembrin; (14) (−)-strobopinin; (15) 8-methylpinocembrin; (16) demethoxymatteutcinol; 

 (17) 7-hydroxy-5-methoxy-6,8-dimethylfoavanone; (18) 7-hydroxy-5-methoxy-6,8-dimethylflavanone; (19) quercetin; 

(20) kaempferol. 
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2.2. Các hợp chất terpen 

2.2.1. Tinh dầu 

Một số loại tinh dầu của chi Trâm có tiềm 

năng chống bệnh ung thư, kháng khuẩn và có 

khả năng tiêu diệt một số loại côn trùng [17, 

18]. Thành phần tinh dầu ở các loài thuộc chi 

Syzygium thường có hàm lượng thấp nên ít 

được nghiên cứu hơn so với các nhóm hợp chất 

không bay hơi. Trên thế giới chỉ có một vài 

nghiên cứu về thành phần tinh dầu của các loài 

này. Cấu trúc thành phần hóa học tinh dầu được 

mô tả cụ thể trong Hình 4. 

Simirgiotis và cộng sự đã xác định thành 

phần tinh dầu của dịch chiết từ bột nụ hoa Đinh 

hương (S. aromaticum) ở Tây Phi. Có 39 hợp 

chất đã được phát hiện trong thành phần tinh 

dầu của loài trên, tương ứng với 100% nồng độ 

tổng số tinh dầu được phân tích. Trong đó các 

hợp chất terpen chiếm tỷ lệ như sau: eugenol 

(75,10%) (21), acetyleugenol (13,57%) (22),  

β-caryophyllen (5,27%) (23), α-terpinolen 

(1,12%) (24) và limonen (1,45%) (25) [16]. 

Năm 2020, Samar và cộng sự đã nghiên cứu 

thành phần tinh dầu của lá Trâm mốc  

(S. cumini) bằng phương pháp GC-MS. Nghiên 

cứu đã chỉ ra 25 hợp chất có trong tinh dầu loài 

này, trong đó các thành phần chính gồm các 

hợp chất: caryophyllen (26), camphen (27), 

camphor (28), β-bourbonen (29), T-muurolol 

(30), β-pinen (31), α-pinen (32) [19]. 

 

Hình 4. Một số hợp chất tinh dầu trong chi Trâm (Syzygium) 

(21) eugenol; (22) acetyleugenol; (23) β-caryophyllen; (24) α-terpinolen; (25) limonen; (26) caryophyllen;  

(27) camphen; (28) camphor; (29) β-bourbonen; (30) T-muurolol; (31) β-pinen; (32) α-pinen. 

2.3. Hợp chất triterpen 

Các hợp chất triterpen là nhóm hợp chất 

thường gặp, được phát hiện hay phân lập từ các 

loài Syzygium khác nhau. Các nghiên cứu gần 

đây đã khẳng định một số tính chất dược lý, 

hoạt tính sinh học của tritrepene về mặt chống 

oxy hóa, kháng khuẩn và chống lại một loạt các 

tế bào ung thư mà không biểu hiện độc tính với 

tế bào bình thường [1, 23]. Hợp chất triterpen 

được trình bày theo cụ thể theo từng nhóm dưới 

đây (Hình 5): 

2.3.1. Triterpen khung lupan 

Năm 2014, Ragasa và cộng sự đã nghiên cứu 

về thành phần hóa học của dịch chiết lá Roi  

(S. samarangense) tại Philippines đã phân lập 

được các triterpen khung lupan là lupenyl 

stearat (33), lupeol (34) và betulin (35) [20]. 

2.3.2. Triterpen khung ursan 

Năm 2012, dịch chiết nụ hoa Đinh Hương 

(S. aromaticum) tại Indonesia được phát hiện 

có chứa các triterpen khung ursan như: axit 
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oleanolic (36), axit arjunolic (37), axit corosolic 

(38), axit asiatic (39) và axit betulinic (40) [21].  

Năm 2018, Hua và cộng sự đã trình bày một 

số hợp chất triterpen có khung ursan từ loài S. 

samarangense. Bốn triterpen khung ursan đã 

được phân lập từ dịch chiết lá của loài là 

sysamarin A (41), sysamarin B (42), sysamarin 

C (43), sysamarin D (44) và sysamarin E (45) 

bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân 

(NMR) [22]. 

Ngoài ra, từ dịch chiết lá S. guineense đã 

phân lập được một số triterpen khung ursan 

khác như: axit 2-hydroxyoleanolic (46), axit  

2-hydroxyursolic (47), axit terminolic (48) và 

axit 6-hydroxy asiatic (49) [23].  

 

Hình 5. Một số hợp chất triterpen trong chi Trâm (Syzygium) 

(33) stearat; (34) lupeol; (35) betulin; (36) axit oleanolic; (37) axit arjunolic; (38) axit corosolic; (39) axit asiatic;  

(40) axit betulinic; (41) sysamarin A; (42) sysamarin B; (43) sysamarin C; (44) sysamarin D; (45) sysamarin E;  

(46) hydroxyoleanolic; (47) axit 2-hydroxyursolic; (48) axit terminolic; (49) axit 6-hydroxy asiatic. 
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2.4. Các hợp chất tanin 

Ngoài các hợp chất flavonoid và terpen thì 

khi phân lập dịch chiết của một số loài thuộc 

chi Syzygium các nhà khoa học còn tìm thấy các 

hợp chất tanin (Hình 6). Trong y học, tanin 

được sử dụng làm thuốc cầm máu, chữa ngộ 

độc kim loại năng hay kháng khuẩn [9, 18]. 

Nguyen và cộng sự đã xác định được 4 hợp 

chất tanin lần lượt là 3-O-methylellgic axit 3′-O-

α-l-rhamnopyranoside (50), gallotanin 1,2,3,6-

tetra-O-galloyl-β-d-glucose (51), 1,2,3,4,6-

penta-O-galloyl-β-d-glucose (52) và casuarictin 

(53) từ dịch chiết lá S. guineense [14].  

Axit ellagic (54) đã được phân lập từ dịch 

chiết từ bột nụ hoa Đinh hương  

(S. aromaticum) theo nghiên cứu của 

Simirgiotis và cộng sự [16] (Hình 6). 

 

Hình 6. Một số hợp chất tanin trong chi Trâm (Syzygium) 

(50) 3-O-methylellgic axit 3′-O-α-l-rhamnopyranoside; (51) gallotanin 1,2,3,6-tetra-O-galloyl-β-d-glucose;  

(52) 1,2,3,4,6-penta-O-galloyl-β-d-glucose; (53) casuarictin. 

2.5. Các hợp chất sterol 

Một số nghiên cứu đã tìm ra các loại sterol 

mới ở chi Trâm có các hoạt tính về giảm đau, 

chống viêm mạch và gây độc tế bào ung thư 

[24, 25]. Các hợp chất được mô tả chi tiết ở các 

loài trong Bảng 2 dưới đây 

Bảng 2. Cấu trúc hóa học của một số hợp chất thuộc nhóm sterol 

Hợp chất Cấu trúc hóa học Loài TLTK 

β-sitosterol 
(55) 

 

S. cordatum [26, 27] 
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Campesterol 
(56) 

 

S. aromaticum [28] 

Stigmasterol 
(57) 

 

S. aromaticum [28] 

2.6. Các hợp chất phenolic 

Nhóm hợp chất phenolic là những hợp chất 

thơm có nhóm hydroxyl đính trực tiếp với nhân 

benzen. Các phenol tự nhiên và axit phenol 

thường được quan tâm trong phân tích hóa thực 

vật vì chúng thường tồn tại với nhau [29]. Đối 

với chi Trâm (Syzygium), hợp chất phenolic có 

mặt ở hầu hết các loài, bao gồm nhiều hợp chất 

khác nhau như các axit phenolic và dẫn chất 

của nó với cấu trúc mô tả chi tiết như sau 

(Hình 7): hydroxybenzaldehyd (58) [8], axit 

gallic (59) [16], axit syringic (60), axit 

protocatechuic (61), axit caffeic (62) và axit 

salicyclic (63) [4, 27]. 

 

Hình 7. Một số hợp chất tanin trong chi Trâm (Syzygium) 

(58) hydroxybenzaldehyd; (59) axit gallic; (60) axit syringic; (61) axit protocatechuic; (62) axit caffeic;  

(63) axit salicyclic. 

3. Kết luận 

Cho tới nay, các thành phần hóa học tiêu 

biểu của chi Trâm đã được nghiên cứu và đánh 

giá rộng rãi. Kết quả cho thấy một số thành 

phần hóa học của chi có tiềm năng trở thành 

nguồn hoạt chất quý giá hỗ trợ và điều trị bệnh 

ở người trong tương lai. Tuy nhiên, hiện vẫn 

còn rất nhiều loài trong chi Syzygium chưa 

được khai thác tốt đa. Vì vậy, cần tiếp tục 

nghiên cứu ở những loài khác trong chi để có 

thể khám phá thêm nhiều hợp chất hữu ích cho 

y học. 
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