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: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

  ------------------------------- 

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thông tin chung 

 Tên Đề tài: Xác  định  thành  phần  hóa học và thử nghiệm một số hợp  chất  

hóa  học  có  hoạt tính  chống  ung  thư  trong loài  Tri  mẫu (Anemarrhena 

asphodeloides) 

 Mã số: B2017-TNA-42 

 Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Văn Khang 

 Email: phamvankhang@dhsptn.edu.vn 

 Điện thoại: 0917146083 

 Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên 

 Thời gian thực hiện: 24 tháng (Từ 1/2017-12/2018) (gia hạn 6/2019) 

2. Mục tiêu 

Xác định thành phần hóa học, phân lập và xác định được cấu trúc hóa học các hợp chất 

phân lập được (15 hợp chất). Đánh giá hoạt tính ức chế tế bào ung thư của các hợp 

chất phân lập được: Đánh giá hoạt tính chống ung thư trên 2 dòng tế bào bằng mô hình 

in vitro (trong ống nghiệm) và lựa chọn hợp chất có hoạt tính mạnh để đánh giá hoạt 

tính cảm ứng/kích hoạt enzyme caspase tìm kiếm các hoạt chất có khả năng đưa tế bào 

ung thư vào quá trình tự chết apoptosis. 

3. Tính mới và tính sáng tạo 

Đề tài xác định thành phần hóa học, phân lập và xác định được cấu trúc hóa học các 

hợp chất phân lập được (15 hợp chất), trong đó có hợp chất mới. Đánh giá hoạt tính ức 

chế tế bào ung thư của các hợp chất phân lập được: Đánh giá hoạt tính chống ung thư 

trên 2 dòng tế bào bằng mô hình in vitro (trong ống nghiệm) và lựa chọn hợp chất có 

hoạt tính mạnh để đánh giá hoạt tính cảm ứng/kích hoạt enzyme caspase tìm kiếm các 

hoạt chất có khả năng đưa tế bào ung thư vào quá trình tự chết apoptosis. Kết quả 

nghiên cứu đã phát hiện ra một số hợp chất mới và kết quả đánh giá hoạt tính rất khả 

quan về hoạt tính kháng một số dòng tế bào ung thư ở người. 

4. Kết quả nghiên cứu 
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Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã đạt được những  kết quả tốt theo 

mục tiêu đề ra, cụ thể: 

- Đã đánh giá sơ bộ thành phần hóa học của các nhóm hợp chất hữu cơ có trong dịch 

chiết ethanol và các phân đoạn (dichloromethane, ethyl acetate và n-butanol) bằng các 

phản ứng đặc trưng. 

- Đã phân lập được 19 hợp chất từ mẫu nghiên cứu, trong đó có 5 hợp chất mới. 

- Đã nghiên cứu xác định cấu trúc của các hợp chất thu được bằng các phương pháp 

phổ hiện đại như 1H, 13C-NMR, HSQC, HMBC và phổ MS. 

- Đã nghiên cứu hoạt tính ức chế tế bào ung thư in vitro trên 02 dòng tế bào ung thư ở 

người là tế bào ung thư HeLa và tế bào ung thư gan A549 của chất đã phân lpaaj được. 

Đã đánh giá khả năng ức chế caspase hợp chất có khả năng ức chế tốt tế bào ung thư, 

nhận thấy chất này có khả năng ức chế tốt enzym caspase. 

5. Sản phẩm 

5.1. Sản phẩm khoa học 

1. Pham Van Khang, Ngo Duc Hieu, Nguyen Thi Hien Lan, Sida Shen, Lei Ma, 

(2018), « Two new steroidal glycosides from Anemarrhena 

asphodeloides rhizome, and their cytotoxic activity in vitro”, Phytochemistry 

Letters  28, pp.164-167 (ISI). 

2. Pham Van Khang, Nguyen Thi Hien Lan, Le Quang Truong, Mai Thi Minh 

Chau, Mai Xuan Truong, Dinh Thuy Van, Nguyen Thi Quynh Anh, Lei Ma., 

(2018), “Isolation of new glycosides from Anemarrhena asphodeloides rhizome 

and screening of their anticancer activity”, Letters in Organic Chemistry, 16(6), 

pp. 474-477(ISI). 

3. Pham Van Khang, Dao Mai Phuong & Lei Ma (2017) “New steroids 

from Anemarrhena asphodeloides rhizome and their α-glucosidase inhibitory 

activity”, Journal of Asian Natural Product Research, 19, pp. 468-473 (ISI). 

4. Phạm Văn Khang, Thẩm Hương Thảo, Đào Mai Phương, Ngô Đức Hiếu, 

(2018), “Phân lập, xác định cấu trúc và đánh giá tác dụng độc tính tế bào của 

một số hợp chất từ thân rễ loài tri mẫu ở Việt Nam”, Tạp chí Dược liệu, 23 (6), 

tr. 339 - 345. 

5.2. Sản phẩm đào tạo 

- Hướng dẫn 02 Luận văn thạc sĩ (đã bảo vệ) 
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1. Nguyễn Thúy Quỳnh (2017), Nghiên cứu phân lập một số hợp chất hóa học từ 

thân rễ loài thực vật Tri mẫu, Luận văn thạc sĩ, Trường ĐH Sư phạm – ĐHTN. 

2. Đào Mai Phương (2018), Phân lập, xác định cấu trúc và đánh giá hoạt tính ức 

chế tế bào ung thư một số hợp chất hóa học từ thân rễ loài thực vật Tri mẫu, 

Luận văn thạc sĩ, Trường ĐH Sư phạm – ĐHTN. 

- Hướng dẫn 04 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học 

1. Mai Thị Minh Châu (2018), Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và đánh 

giá hoạt tính sinh học của hợp chất glycoside từ loài thực vật Tri mẫu 

(Anemarrhenae Aspheloides), đề tài SV NCKH, Trường ĐH Sư phạm – ĐHTN. 

2. Ngô Đức Hiếu, Lê Quang Trường (2018), Phân lập, xác định cấu trúc và đánh 

giá hoạt tính sinh học của hợp chất steroid từ loài thực vật Tri mẫu 

(Anemarrhenae Aspheloides), đề tài SV NCKH, Trường ĐH Sư phạm – ĐHTN. 

3. Trần Thị Huệ, Trần Thị Xuân (2017). Bước đầu nghiên cứu thành phần hóa học 

trong loài Tri mẫu (Anemarrhena asphodeloides), đề tài SV NCKH, Trường 

ĐH Sư phạm – ĐHTN. 

4. Đinh Thị Hoài (2017). Nghiên cứu phân lập hợp chất có trong dịch chiết etyl 

axetat của loài Tri mẫu (Anemarrhena asphodeloides), đề tài SV NCKH, 

Trường ĐH Sư phạm – ĐHTN. 

5.3. Sản phẩm ứng dụng 

- Quy trình phân lập các hợp chất tinh khiết từ loài Tri mẫu; 

- Hợp chất tinh sạch và bộ phổ  xác  định  cấu  trúc  của  chất  tinh sạch (phổ cộng 

hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng); 

- Báo  cáo  kết  quả  thử  nghiệm  hoạt  chất ức chế tế bào ung thư. 

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của 

kết quả nghiên cứu 

6.1. Phương thức chuyển giao 

- Kết quả của đề tài được công bố là các bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước 

và quốc tế và các báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học cấp quốc gia và quốc tế. 

- Được nộp thư viện làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập đại học và 

sau đại học chuyên ngành hoá hữu cơ, các hợp chất thiên nhiên, Hóa dược, v.v. tại Đại 

học Thái Nguyên. 

6.2. Địa chỉ ứng dụng 
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- Là tài liệu tham khảo cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về 

hoá học, Tổng hợp hữu cơ, Hóa dược. 

- Làm tư liệu cho các công ty dược nghiên cứu làm tư liệu phát triển các loại thuốc 

mới đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển thuốc kháng ung thư. 

- Chuyển giao cho công ty chuyên sản xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng,.... 

6.3. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu 

6.3.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Phục vụ công tác đào tạo đại học và sau đại học tại ĐH Thái Nguyên, kết quả của đề 

tài là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ 

giảng dạy ngành Hóa học tại Đại học Thái Nguyên. 

6.3.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan 

- Kết quả của đề tài có ý nghĩa đặc biệt trong lĩnh vực hóa hữu hữu cơ nói chung và 

trong lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên nói riêng. Kết quả công bố của đề tài 

giúp cho các nhà khoa học trong nước và trên thế giới đang nghiên cứu trong lĩnh vực 

này có thêm thông tin bổ ích về những hợp chất đã phân lập được có cấu trúc và hoạt 

tính sinh học lý thú. 

6.3.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội 

Kết quả của đề tài góp phần nâng cao số lượng các hợp chất có hoạt tính sinh học cao, 

làm tăng sự lựa chọn đối tượng và giảm đáng kể kinh phí trong việc nghiên cứu sản 

xuất các loại thuốc mới. Góp phần vào quá trình tìm ra các chủng thuốc mới phục vụ 

đời sống. 

6.3.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu cho nhóm nghiên cứu đề tài. 

- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học của cán bộ Đại học Thái Nguyên với các 

cơ sở khác ở trong và ngoài nước. 

- Các công ty dược phẩm có thêm những lựa chọn nghiên cứu để tìm ra chủng thuốc 

mới trong lĩnh vực ức chế sự phát triển của các chủng tế bào ung thư. 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General Information 

 Project title: Study on chemical compositions and evaluation of anticancer 

activities of some compounds in Anemarrhena asphodeloides. 

 Code number: B2017-TNA-42 
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 Coordinator: Dr. Pham Van Khang 

 Email: phamvankhang@dhsptn.edu.vn 

 Phone: 0917146083 

 Implementing institution: Thai Nguyen University 

 Duration: 24 months, from 1/2017 to 12/2018 (Extension: June 2019) 

2. Objectives 

To study the chemical composition, extraction and isolation, identification the 

structures of isolated compounds from samples. To evualate the anticancer activities of 

some compounds on two cancer cell lines in in vitro. Select compound exhibits good 

anticancer activities to screening activity on caspase enzym leads the cells to 

apoptosis. 

3. Creativeness and inovativeness 

The project is aim to study the chemical composition, extraction and isolation, 

identification the structures of isolated compounds from samples (about 15 

compounds), including 5 new compunds. To evualate the anticancer activities of some 

compounds on two cancer cell lines in in vitro. Select compound exhibits good 

anticancer activities to screening activity on caspase enzym leads the cells to 

apoptosis. The research results of project have been found some new compounds and 

 results of the avualation of anticancer activity against some human cancer cell lines 

are very positive. 

4. Research results 

Through the implementation of the research project, the research team has achieved 

good results according to its objectives, detail as : 

- Primarical experimented the chemical composition for screening organic compounds 

groups by using characterical reaction of dichloromethane, ethyl acetate and n-butanol 

extractions. 

- Isolated 19 compounds from samples, including new compounds. 

- It has studied structure determination of compounds obtained by modern spectral 

methods such as 1H, 13C-NMR, HSQC, HMBC and MS spectrum. 

- It has studied in vitro anti-cancer activity of two human cancer cell lines namely 

HeLa cells and A549 liver cancer cells of isolated compounds. To evaluate the 

biological activities of compounds on caspase enzym to select good activities. It 
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has thereby shown that some isolated compounds are have great prospects for research 

on novel anti-cancer compounds. 

5. Products 

5.1. Scientific publications 

1. Pham Van Khang, Ngo Duc Hieu, Nguyen Thi Hien Lan, Sida Shen, Lei Ma, 

(2018), « Two new steroidal glycosides from Anemarrhena 

asphodeloides rhizome, and their cytotoxic activity in vitro”,  Phytochemistry 

Letters  28, pp.164-167 (ISI). 

2. Pham Van Khang, Nguyen Thi Hien Lan, Le Quang Truong, Mai Thi Minh 

Chau, Mai Xuan Truong, Dinh Thuy Van, Nguyen Thi Quynh Anh, Lei Ma., 

(2018), “Isolation of new glycosides from Anemarrhena asphodeloides rhizome 

and screening of their anticancer activity”, Letters in Organic Chemistry, 16(6), 

pp. 474-477(ISI). 

3. Pham Van Khang, Dao Mai Phuong & Lei Ma (2017) “New steroids 

from Anemarrhena asphodeloides rhizome and their α-glucosidase inhibitory 

activity”, Journal of Asian Natural Product Research, 19, pp. 468-473 (ISI, 

Q2). 

4. Pham Van Khang, Tham Huong Thao, Đao Mai Phuong, Ngo Đuc Hieu, 

(2018), “Isolation, structural identification and evaluation of cytotoxic activity 

of some compounds from Anemarrhena asphodeloides Bunge rhizomes in Viet 

Nam”, Journal of Medicinal Materials, 23 (6),tr. 339 - 345. 

5.2. Training results 

- 02 master of theses 

1. Nguyen Thuy Quynh (2017), Study on isolation the compounds from 

Anemarrhena asphodeloides rhizome, TNU - Thai Nguyen University of 

Education. 

2. Dao Mai Phuong (2018), Isolation, identification of structures and evaluation 

the anti-cancer activities the compounds from Anemarrhena asphodeloides 

rhizome, TNU - Thai Nguyen University of Education. 

- 04 scientific research students 



  x 
 

1. Mai Thi Minh Chau (2018), Study on the isolation, identification of structures 

and evaluation the biological activities of glycoside compounds from 

Anemarrhena asphodeloides, TNU - Thai Nguyen University of Education. 

2. Ngo Đuc Hieu, Le Quang Truong (2018), Isolation, identification of structures 

and evaluation the biological activities of steroid compounds from 

Anemarrhena asphodeloides, TNU - Thai Nguyen University of Education. 

3. Tran Thi Hue, Tran Thi Xuan (2017), Primary study on chemical compositions 

of Anemarrhena asphodeloides rhizome, TNU - Thai Nguyen University of 

Education. 

4. Dinh Thi Hoai (2017), Study on the isolation of compounds from ethyl acetate 

extract from Anemarrhena asphodeloides, TNU - Thai Nguyen University of 

Education. 

5.3. Application results 

- Proceduces for extraction and isolation of pure compounds from Anemarrhena 

asphodeloides; 

- Isolated compouds and their NMR, MS data; 

- Anti-cancer activities report. 

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research 

results 

6.1. Transfer method 

- The research results  are scientific articles published in national and 

international journals and scientific reports at national and international scientific 

conferences. 

- This research article is submitted at library to be as a reference material for teaching 

and learning of undergraduate and graduate programs in major of organic chemistry, 

natural compounds, pharmaceutical chemistry, etc. at Thai Nguyen University. 

6.2. Application address 

- It is a reference material for researchers, lecturers teaching in chemistry, natural 

products, organic synthesis and pharmaceutical chemistry. 

- It is a documentation for pharmaceutical companies to develop new drug type, 

especially in the field of development of anti-cancer drugs. 
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- It can be transferred if companies and enterprises have demand for research and 

development of drugs 

6.3.  Effects and benefits of research results 

6.3.1. In term of  the  education and training field 

- It is to serve undergraduate and postgraduate training at Thai Nguyen University. The 

results of the research project are good reference material for undergraduate and 

graduate students, master and doctoral students and lecturers in chemistry at Thai 

Nguyen university. 

6.3.2. In term of relevant science and technology 

- The results of this research project have special significance in the field of organic 

synthesis in general and in that of heterocyclic chemistry in particular. The results of 

research project. The published results of research project  will help Vietnam and 

international scientists who are working in this field to have more useful information 

about the new quinoline derivatives having  structures and  interesting biological 

activities . 

6.3.3. In term of  the socio-economic development 

- The results of research project have contributed to raising the number of highly 

bioactive compounds, increasing the choice of subjects and significantly reducing the 

cost of research into the production of new drugs. It contributes to the process of 

finding new strains serving  people. 

6.3.4. In term of the implementing institution and establishments applying research 

results 

- The team of research project is improved the research capacity 

- The scientific research cooperation of Thai Nguyen University's staffs with other 

other facilities in Vietnam and abroad is strengthened. 

- Pharmaceutical companies have more research options to find new strains of 

medications in the field of the growth inhibition of cancer cell strains. 
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 MỞ ĐẦU 

Như đã biết, động thực vật là nguồn tài nguyên phong phú và là nguồn cung cấp 

các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học vô cùng quý giá. Việc khai thác và sử 

dụng các loài thực động thực vật để làm thuốc và hỗ trợ chữa bệnh đã được thực hiện 

từ lâu.  Hiện nay, xu hướng nghiên cứu  tìm kiếm các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính 

sinh học cao từ các loài động thực vật làm dược phẩm chữa bệnh ngày càng thu hút 

được sự quan tâm của các nhà khoa học. Từ thực tế nhận thấy các hợp chất thiên nhiên 

thường có hoạt tính mạnh, độ ổn định cao và có độc tính thấp so với các hợp chất 

nguồn gốc tổng hợp.  

  Thực vật Tri mẫu là một trong những loài thực vật thuộc  họ Thùa 

(Agavaceae) đã được sử dụng từ lâu để chữa một số bênh như: viêm nhiễm, thấp khớp, 

bệnh thần kinh. Gần đây, nhiều nghiên cứu đã chứng minh dịch chiết cao tổng số và 

hợp chất hóa học được phân lập từ loài thực vật này có khả năng ức chế nhiều dòng tế 

bào ung thư và bảo vệ tế bào não dưới các tác động gây tổn thương của glutamat, 

hyperglycemia, beta-amyloid nhằm định hướng chữa bệnh Alzheimer và Parkinson.   

   Ở Việt Nam, Tri mẫu thường mọc hoang và được trồng tại vùng núi phía Bắc 

(Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn,...), nó được dùng trong các bài 

thuốc trị đau khớp, đau dạ dày và viêm đại tràng. Đến nay, ở Việt Nam có ít các công 

trình nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài thực vật này, các 

nghiên cứu này tương đối đơn giản và chưa có tính hệ thống cao, nên việc tiến hành 

nghiên cứu về thành phân hóa học và hoạt tính sinh học của loài thực vật này để làm 

cơ sở cho việc sử dụng làm thuốc chữa bệnh là rất cần thiết, có ý nghĩa khoa học và 

thực tiễn. 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân lập được một số hợp chất từ thực vật này, và 

tiến hành đánh giá hoạt tính ức chế tế bào ung thư phổi (A549) và ung thư cổ tử cung 

(HeLa), kết quả cho thấy các chất phân lập được thể hiện hoạt tính ức chế mạnh tế bào 

ung thư trên.  Do đó, chúng tôi đề xuất đề tài: ‘‘Xác  định  thành  phần  hóa học và 

thử nghiệm một số hợp  chất  hóa  học  có  hoạt tính  chống  ung  thư  trong loài  

Tri  mẫu (Anemarrhena asphodeloides)”. 

 Đề tài này khi hoàn thành sẽ cung cấp các thông tin khoa học giá trị làm cơ sở 

khoa học quan trọng để sử dụng loài thực vật này làm thuốc chữa bệnh và sàng lọc các 

hợp chất có hoạt tính tốt để tiến hành nghiên cứu tiếp theo. Đồng thời góp phần vào 

đào tạo nguồn nhân lực cho vùng núi phía Bắc và cả nước. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN 

1.1. Khái quát về loài Tri mẫu (Anemarrhena asphodeloides  Bunge) 

1.1.1. Đặc điểm thực vật học 

1.1.1.1. Tên khoa học 

- Tên khoa học: Anemarrhena asphodeloides  Bunge. Họ: Thùa (Agavaceae). 

- Tên Việt Nam: Tri mẫu. 

- Tên khác: Zhi mu (Trung Quốc), Chimo (Nhật Bản), Ji mo (Hàn Quốc). 

1.1.1.2. Đặc điểm thực vật 

Cây Tri mẫu (Anemarrhena asphodeloides ) là cây thân rễ. Tri mẫu vốn tên là chi 

mâu do chi mâu là trứng con kiến, vì lúc mầm cây này mọc lên trông giống trứng con 

kiến. Sau này đọc lệch thành Tri mẫu  (Lợi, 1997)[2]. 

Thân: Thân rễ mọc ngang ở dưới mặt đất hơi phẳng và tròn, bề mặt trên mọc 

nhiều rễ nhỏ màu vàng dài và rậm rạp [4].thẳng, hình trụ, cao khoảng 33- 36 cm, mọc 

thành bụi[1].  

Rễ: mọc ngang trên mặt đất, tạo thành vòng hơi phẳng, bề mặt phía trên có những 

sợi dài màu vàng mọc rậm rạp. Thân rễ hình khúc dẹt hoặc trụ, hơi cong queo, có khi 

phân nhánh, dài 3 – 15 cm, đường kính 0,8 – 1,5 cm. Một đầu còn sót lại gốc thân và 

vết cuống lá màu vàng nhạt. Mặt ngoài có màu vàng nâu đến nâu. Mặt trên của thân rễ 

có một rãnh lớn và có nhiều đốt vòng xếp sít nhau, trên đốt có nhiều gốc lá còn sót lại 

màu nâu vàng mọc ra 2 bên, mặt dưới có nếp nhăn và nhiều vết rễ nhỏ hình chấm tròn 

lồi lõm. Mặt gẫy màu vàng nhạt. Mùi nhẹ. Vị hơi ngọt, đắng, nhai có chất nhớt[1]. 

Lá: dài từ 15- 70 cm, rộng 3- 6 mm với nhiều gân lá song song và không có gân 

chính rõ ràng[1]. 

Hoa: Nhành hoa  mọc thẳng đứng, không phân nhánh, trên đó mọc ra lá bắc đuôi 

nhọn, gai thưa thớt và hẹp.  2-3 hoa mọc thành một cụm, phát triển trên đỉnh và tạo 

thành  một cành, không cuống hoặc rất ngắn khoảng 3 mm. Hoa màu xanh lá cây hoặc 

màu tím violet, sắp xếp thành hai vòng, thuôn, dài 7-8 mm[1]. 

Quả: thuôn dài, sáu cạnh dọc, dài 10-15 mm, nứt dọc trên các khe bụng khi 

trưởng thành;  mỗi quả chứa 1-2 hạt, hạt hình lăng trụ, hai đầu nhọn có màu 

đen[1]. 

- Hạt: hình thoi, nhọn ở cả hai đầu, màu đen [4]. 
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Vào tháng 3 - 4 người ta đào lấy thân rễ rửa sạch phơi hay sấy khô[2]. 

          

Hình 1.1.  Hình vẽ mô tả loài Tri mẫu 

 

   

Hình 1.2. Hình ảnh loài Tri mẫu 

  

A: Thân rễ 

B: Cành hoa 

C: Hoa 

D: Tràng hoa  

E: Nhị hoa 

F: Quả 

G: Hạt 
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Hình 1.3. Hình ảnh thân rễ loài Tri mẫu 

1.1.1.3. Phân bố  

- Trên thế giới: Tri mẫu được trồng hoặc mọc hoang trên sườn núi ở Mãn Châu, 

Mông Cổ và miền Bắc của Trung Quốc. 

- Ở Việt Nam: Tri mẫu mọc hoang ở miền núi phía Bắc và được trồng nhỏ lẻ ở 

các tỉnh: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Yên Bái... 

1.1.2. Công dụng của loài Tri mẫu[1] 

 Tri mẫu có vị đắng, tính lạnh, không độc, có tác dụng tu thận, bổ thủy, tá hỏa, 

thường được dùng chữa bệnh tiêu khát (đái đường), hạ thủy, ích khí. Hiện nay Tri mẫu 

dùng làm thuốc chữa ho tiêu đờm, chữa sốt, sốt do viêm phổi. 

Một số đơn thuốc kinh nghiệm có Tri mẫu:  

- Chữa bụng chướng to, rất cứng rắn, chân tay nhỏ, ăn uống không được: 

Uống thuốc gì cũng không khỏi, sau uống bài ngũ linh tâm gồm các vị Tri mẫu, đan 

sâm, độc hoạt, hải tảo, qui vũ tiến, tần bông (hai vị sau chưa xác định) thì thấy lợi 

tiểu tiện, ăn uống được bệnh dần dần khỏi (theo sách thiên kim ngoại đài). 

- Chữa bệnh viêm phổi: Tri mẫu 5g, tang bạch bì 10g, mạch môn đông 8g, nước 

600ml, sắc còn 200ml, chia 3 lần uống trong ngày. 

- Dương vật cường luôn: Tri mẫu, hoàng bá, xa tiền, mộc thông, thiên môn đông, 

sinh thảo (cam thảo sống) các vị bằng nhau, mỗi vị 4g sắc uống. 

- Có mang động thai: Tri mẫu 80g, tán nhỏ, viên với mật bằng hạt ngô, mỗi ngày 

uống 20 viên, chiêu với nước cháo. 

- Hắc lào: Tri mẫu mài với dấm bôi lên. 

1.2. Tình hình nghiên cứu về hoạt tính sinh học loài Tri mẫu  

Như đã trình bày ở trên, trong loài thực vật này thì thành phần hóa học chủ yếu là 

các saponin, các nghiên cứu về hoạt tính sinh học của hai loài này cũng định hướng 

theo tác dụng sinh học của loại hợp chất đó. Dịch chiết tổng số của loài thực vật tri 

mẫu (Anemarrhena  asphodeloides Bunge) chỉ ra khả năng bảo vệ tế bào não và cải 

thiện trí nhớ trên chuột thực nghiệm với tác nhân gây tổn thương amyloid β-peptide và 

một số tác nhân khác [10-17]. Đồng thời thể hiện khả năng ức chế các dòng tế bào ung 

thư HeLa, HepG2, BC, MKN45, và KATO-III với liều lượng IC50 khoảng µM [14-15, 31].  

Trong đó, gây được sự quan tâm lớn nhất là hoạt tính của Timosaponin A-III 

(TA3), đây là một saponin được phân lập từ rễ của cây tri mẫu, có khả năng khả năng 
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ức chế enzym acetyl cholinesterase để cải thiện trí nhớ [13-16]. Cơ chế của quá trình bảo 

vệ tế bào não của chất này có thể được giải thích bằng sự chống viêm của nó [13]. Nó 

cũng thể hiện khả năng ức chế sự truyền dẫn tín hiệu NF-kappaB trong tế bào BV-2 và 

trong tế bào não SK-N-SH trên mô hình chuột thực nghiệm, đây là những phần có ảnh 

hưởng lớn đến sự mất trí nhớ [13]. Bên cạnh đó chất này cũng thể hiện khả năng ức chế 

nhiều tế bào ung thư như: ung thư biểu bì (SUNE-1), ung thư gan (HepG2), ung thư 

biểu mô cổ (HeLa), ung thư vú (MCF-7), đồng thời cũng thể hiện ức chế nhiều dạng tế 

bào ung thư khác và một số hoạt tính sinh học như hoạt tính chống oxi hóa, kháng 

viêm, bảo vệ gan,… [12-17]
. 

1.2.1. Tác dụng ức chế tế bào ung thư 

Bảng 1.1: Tác dụng ức chế tế bào ung thư 

STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG  

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

1 Dịch chiết nước 

Khảo sát ở các nồng 

độ 0, 4.7, 9.4, 18.8, 

75, 150, 300 và 600 

µg/ml trên 2 dòng tế 

bào ung thư dạ dày 

MKN45 và Kato-III 

Phụ thuộc vào liều lượng.. Kết 

quả thử nghiệm cho thấy các 

caspase 3 tăng lên, còn 

cytochrome C đã được phóng 

thích từ ty thể vào bào tương sau 

8 giờ, và đạt đỉnh điểm lúc 16 

giờ [52]. 

2 
Timosaponin A-

III 

Tế bào HeLa 

 

Hình thành các không bào bị 

buộc tự tiêu màng ở cấp siêu cấu 

trúc [50] 

Tế bào ung thư đại 

trực tràng ở người. 

Tác động trên pha G0/G1 và pha 

G2/M1 của chu kỳ tế bào và 

kích hoạt quá trình tự hủy [21]. 
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3 Mangiferin 

Thụ thể tyrosine 

kinase và bạch cầu 

cấp tính dòng tủy -

ung thư máu 

- Tác dụng ức chế không chọn 

lọc FLT3 (thụ thể tyrosine 

kinase) và ALK (bạch cầu cấp 

tính dòng tủy-ung thư máu) 

[10].  

Protein MMP-9 

- Mangiferin ức chế sự gắn kết 

của NF-κB và AP-1 với MMP-9 

Như vậy, sự ức chế MMP-9 bởi 

mangiferin cho ta thông tin 

dược lý quan trọng trong điều 

trị các u thần kinh đệm [18]. 

4 Sarsasapogenin 

Tế bào ung thư gan 

HepG2 

 

Sarsasapogenin gây ra quá 

trình chết ở tế bào này bằng 

cách tác động lên pha G(2)/M 

trên chu kỳ tế bào với giá trị 

với IC50= 42,4  1.0 M 

trong 48 giờ [6] 

Tế bào u xương  

ác tính 

 

Gây ra sự chết của tế bào. 

Trong quá trình đó, sự oxy hóa 

stress là tín hiệu đầu tiên mà có 

thể kích hoạt các con đường tự 

hủy hoại của ty lạp thể và đóng 

một vai trò quan trọng trong 

quá trình tự hủy của tế bào 

HepG2 [37]. 

Tế bào ung thư  

cổ tử cung  

của người 

Kích thích quá trình tự hủy và 

nhiễu loạn trong màng ty thể 

được kết hợp với sự rối loạn tỷ 

lệ Bax/ Bcl-2 làm tăng sự bài 

tiết của cytochrome C, sau đó 

kích hoạt phản ứng oxy hóa 
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1.2.2. Tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh 

Bảng 1.2: Tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh 

STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

1 
Dịch chiết  

tổng số 

- Mô hình thử nghiệm 

trên chuột có sự sa sút trí 

tuệ 

- Tế bào thần kinh tổn 

thương do chấn thương 

não 

Giảm tích lũy bạch cầu trong 

mô não[40]. 

 

2 
Timosaponin A-

III 

Mô hình chuột thực 

nghiệm bị mất trí nhớ 

Ức chế sự truyền dẫn tín hiệu 

của NF-κB trong tế bào tiểu 

thần kinh đệm BV-2 và tế bào 

não SK-N-SH do cảm ứng với 

TNF-α.  

Hơn nữa, Timosaponin AIII có 

thể bảo vệ tế bào não và cải 

thiện tình trạng mất trí nhớ 

bằng cách ức chế enzym 

acetylcholinesterase[24]. 

Tế bào N2A-APPswe (1 

loại tế bào thần kinh) 

Khả năng ức chế Aβ42 trên tế 

bào N2A-APPswe của hợp 

chất timosaponin A - III: IC50= 

2.3±0.2, Kết quả trên cho thấy 

khả năng ức chế Aβ42 trên tế 

bào N2A-APPswe của 

timosaponin A - III tương đối 

tốt51]. 

[46]. 
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STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

3 Smilagenin 

Mô hình chuột thực 

nghiệm bị giảm số lượng 

tế bào thần kinh  

Làm giảm thụ thể acetylcholine 

muscarinic trong não 

4 Sarsasapogenin 

Mô hình chuột thực 

nghiệm bị rối loạn bộ nhớ  

Làm giảm thụ thể acetylcholine 

muscarinic trong não, cải thiện 

trí nhớ thông qua sự đảo chiều 

của mật độ thụ thể M. Do đó 

sarsasapogenin có thể là tác 

nhân điều trị bệnh về hệ thần 

kinh bao gồm cả bệnh 

Alzheimer[13]. 

 

Tế bào N2A-APPswe (1 

loại tế bào thần kinh) 

Khả năng ức chế Aβ42 trên tế 

bào N2A-APPswe của hợp 

chất sarsasapogenin: IC50= 

53.0±9.0. Kết quả trên cho 

thấy khả năng ức chế Aβ42 trên 

tế bào N2A-APPswe của 

sarsasapogenin: IC50= 

53.0±9.0 tương đối tốt nhưng 

kém hơn 

Timosaponin A – III51]. 

 

1.2.3. Tác dụng chống viêm 

Bảng 1.3: Tác dụng chống viêm 

STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

1 
Dịch chiết 

ethanol 80% 

Đại thực bào ruột 

trên mô hình chuột bị 

viêm ruột kết do 

oxazolone ở liều 10 

và 20 mg/kg. 

Ức chế sự biểu hiện của tác nhân gây 

viêm như TNF-α, IL-1β, IL-6 ức chế 

NF-κB, COX-2 và iNOS-2 kích 

thích bởi LPS[17]. 
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STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

2 Mangiferin 
Đại thực bào RAW 

264 của chuột 

Ức chế tác nhân cảm ứng trung gian 

gây viêm, và những tác động liên 

quan đến thụ thể NF-κB trên LPS. 

Ảnh hưởng của mangiferin trên LPS 

làm giảm sự sản xuất nitric oxide 

(NO) và prostaglandin E2 trên đại 

thực bào RAW 264 của chuột. Vì 

khi quá nhiều NO sẽ góp phần vào 

cơ chế sinh viêm của một số bệnh 

như viêm tai giữa, nha chu, nhiễm 

trùng huyết do vi khuẩn, viêm khớp 

dạng thấp...[47]. 

3 (-)-Nyasol 

LPS hoạt hóa tế bào 

tiểu thần kinh đệm 

BV-2 

(-)-Nyasol một norlignan phân lập từ 

loài Tri mẫu, cho thấy tiềm năng 

chống viêm trong LPS hoạt hóa tế 

bào tiểu thần kinh đệm BV-2. (-)-

Nyasol cũng thể hiện ức chế sự tạo 

ra NO, prostaglandin E2 và cũng biểu 

hiện ức chế enzym tổng hợp nitric 

oxide và cyclooxygenase-2 [25]. 

1.2.4. Tác dụng chống đông máu và chống loãng xương 

Bảng 1.4: Tác dụng chống đông máu và chống loãng xương 

STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

1 
Timosaponin 

A-III 

Tế bào mạch 

máu bị đông tụ 

Các saponin từ Tri mẫu có thể bảo vệ 

các tế bào mạch máu bằng cách ức 

chế sự tăng sinh cơ trơn [55]. 

Timosaponin A-III  tác động mạnh 

đến sự chống đông tụ máu, còn 
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STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

2 
Anemarrhena 

saponin Ia 

anemarrhena saponin Ia có hiệu quả 

thấp hơn. Do đó các saponin được 

phân lập từ Tri mẫu có thể được sử 

dụng như một tác nhân điều trị chống 

đông tụ máu trong các trường hợp 

nhồi máu cơ tim [58]. 

3 
Timosaponin 

B-II 

Huyết khối ở 

thỏ thực 

nghiệm 

Làm giảm nồng độ plasminogen ở 

liều lượng 20, 40 và 80 mg/ml. Nó có 

thể ức chế ADP (yếu tố gây kết tập 

tiểu cầu) ở thỏ thực nghiệm và kéo 

dài thời gian hoạt hóa từng phần, làm 

giảm khối lượng và thể tích huyết 

khối ở liều lượng 1.3 và 6 mg/kg 

[30]. 

4 
Saponin từ 

thân rễ 

Chuột cắt bỏ 

buồng trứng 

Các hợp chất saponin thúc đẩy sự 

hình thành xương mà không tái hấp 

thu xương bằng cách ngăn sự giảm 

mật độ chất khoáng của canxi và 

estradiol trên chuột cắt bỏ buồng 

trứng [39], [43]. 

1.2.5. Hoạt tính hạ đường huyết 

Bảng 1.5: Tác dụng hạ đường huyết 

STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

1 
Chiết 

xuất nước 

Chuột di truyền 

bệnh tiểu đường 

type 2 

Làm giảm lượng đường trong máu từ 

570 29 xuống 401 59 mg/dl sau 

khi uống 7 giờ và cũng có xu hướng 

tăng nồng độ insulin trong huyết 

thanh ở mô hình chuột bị tiểu đường. 

Chiết xuất nước cũng làm giảm đáng 
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STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

kể nồng độ đường trong máu ở thử 

nghiệm dung nạp insulin [35]. 

2 

Dịch 

chiết 

ethanol60

% của 

thân rễ 

Tri mẫu 

Làm tăng hoạt tính của các 

enzymsuperoxide dismutase, 

glutathione peroxidase, giảm nồng độ 

glucose và malondialdehyde trong 

huyết thanh chuột [26]. 

Các nhà khoa học Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết 

với dược liệu Tri mẫu được chiết với nước hoặc cồn 80%, tỷ lệ dược liệu so với dung 

môi là 1/6, chiết cách thủy 1 giờ 30 phút 1 lần, chiết 3 lần. Các dịch chiết gộp lại để tự 

bốc hơi hay thu hồi dung môi dưới áp suất giảm đến cao lỏng 1/1. Dịch chiết được tiến 

hành thử tác dụng hạ đường huyết trên chuột thực nghiệm bị đái tháo đường [3].  

Bảng 1.6: Kết quả hạ đường huyết của dịch chiết nước Tri mẫu [3] 

Lô thử 

nghiệm 

Liều thử thuốc quy 

ra dược liệu 

Số 

chuột 

thử 

nghiệ

m 

Tỉ lệ % tăng 

đường huyết 

sau khi tiêm 

alloxan 8 ngày 

Mức % giảm 

đường huyết 

của lô thử 

thuốc so với lô 

đối chứng 

P 

Lô đối 

chứng 

Lượng nước cất 

tương đương 
14 303.22±26.92 18.45 0.25 

Lô thử 

nghiệm 
10g dược liệu/kg 13 247.27±24.34 18.45 0.25 

Nhận xét: Tác dụng hạ đường huyết của cao Tri mẫu chiết bằng nước là tương đối yếu, 

chỉ giảm được 18.45% với P=0.25. 
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Bảng 1.7: Kết quả hạ đường huyết của cao Tri mẫu chiết bằng cồn 80o [3] 

Lô thử 

nghiệm 

Liều thử thuốc 

quy ra dược 

liệu 

Số 

chuột 

thử 

nghiệm 

Tỉ lệ % tăng 

đường huyết sau 

khi tiêm alloxan 

8 ngày 

Mức % giảm 

đường huyết 

của lô thử 

thuốc so với lô 

đối chứng 

P 

Lô đối 

chứng 

Lượng nước cất 

tương đương 
14 303.27±26.92 36.39 0.002 

Lô thử 

nghiệm 

10g dược 

liệu/kg 
12 192.88±17.38 36.39 0.002 

Nhận xét: Kết quả hạ đường huyết của cao Tri mẫu chiết bằng cồn 800 là tốt và tốt hơn 

dịch chiết bằng nước, giảm 36.39 % với P= 0.002. 

1.2.6. Tác dụng kháng khuẩn và vi sinh vật 

Bảng 1.8: Tác dụng kháng khuẩn và vi sinh vật 

STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

1 
Dịch chiết 

methanol 

Sợi nấm Colletotrichum 

orbiculare, Pythium 

ultimum, R. solani, và 

Cucumerinum 

Cladosporium 

chiết xuất methanol của Tri mẫu chứa 

nyasol có hiệu quả ức chế sự tăng 

trưởng sợi nấm của Colletotrichum 

orbiculare, Pythium ultimum, R. solani, 

và Cucumerinum Cladosporium, nhưng 

không ảnh hưởng đến sự tăng trưởng 

của vi khuẩn và nấm men [42]. 

2 

Chiết xuất 

ethanol và 

nước 

Enteroviruts 71 (EV71) 

Chiết xuất ethanol và nước từ thân rễ 

Tri mẫu có khả năng chống lại 

enteroviruts 71 (EV71) gây nên bệnh 

tay chân miệng 

3 
Timosaponin 

B-II 
Enteroviruts 71 (EV71) 

Trong số các saponin, timosaponin B-

II hiển thị giá trị (IC50= 4,3 ± 2,1 µM) 

cao hơn 40 lần so với chất đối chứng 

ribavirin (IC50 = 361.7 ± 104,6 µM) 

[28]. 
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STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

4 Nyasol 

Các loại nấm Candida 

albicans, Aspergillus 

fumigatus, và 

Mentagrophytes 

trichophyton 

Nyasol phân lập từ dịch chiết etyl axetat 

có tác dụng kháng 38 chủng nấm và năm 

chủng vi khuẩn [16]. Hoạt tính kháng 

nấm của nyasol khi thử nghiệm riêng 

hoặc với thuốc kháng nấm khác nhau trên 

mô hình in vitro chống lại Candida 

albicans, Aspergillus fumigatus, và 

Mentagrophytes trichophyton cho kết quả 

tốt. Những kết quả này cho thấy khả năng 

sử dụng nyasol như một chất bổ trợ cho 

các thuốc có thành phần azole trong điều 

trị nấm [15]. 

5 (-)-(R)-nyasol 

Virut hợp bào hô hấp 

RSV-A2 

Ba hợp chất phenolic được biết đến (-

)-(R)-nyasol (51), (-)-(R)-4’-O-

methylnyasol (52), broussonin A (53) 

lần đầu tiên xác định có khả năng ức 

chế hiệu quả virut hợp bào hô hấp 

RSV-A2 trong tế bào Hep-2 với giá trị 

IC50 của ba hợp chất lần lượt 0.85, 

0.39, 0.62 µM. Hoạt tính của nó cao 

hơn so với ribavirin một thuốc kháng 

virut tiêu chuẩn (IC50 = 1.15 µM) [5]. 

6 
(-)-(R)-4’-O-

methylnyasol 

7 

 
Broussonin A 

1.2.7. Tác dụng chống oxi hóa 

Bảng 1.9: Tác dụng chống oxi hóa 

STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 



  14 
 

STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

1 
Timosaponin 

B-II 

Quá trình oxy hóa 

stress 

Timosaponin B – II được xác 

định là một chất chống oxy 

hóa quá trình oxy hóa stress, 

nó tăng cường sự biểu hiện 

của enzym-1 β-amyloid 

precursor protein (BACE1) ở 

võng mạc chuột. 

Timosaponin-BII cũng ức chế 

sự tăng điều chỉnh của 

BACE1 và làm giảm quá sản 

xuất β-CTF và β-amyloid 

trong võng mạc chuột gây ra 

bởi FeCl3 [14].   

2 
timosaponin 

E1 

Sự oxi hóa trong 

bạch cầu người, kết 

tập tiểu cầu trong 

máu người 

 

Làm giảm sự oxi hóa trong 

bạch cầu người và kết tập tiểu 

cầu trong máu người bằng 

cách ức chế protein tyrosine 

kinase [19]. 

3 
timosaponin 

E2 

Sự oxi hóa trong 

bạch cầu người, kết 

tập tiểu cầu trong 

máu người 

 

Làm giảm sự oxi hóa trong 

bạch cầu người và kết tập tiểu 

cầu trong máu người bằng 

cách ức chế protein tyrosine 

kinase [19]. 

4 Mangiferin 

hydro peroxide 

(H2O2) ở tế bào da 

người (HaCaT). 

Mangiferin có khả năng hạn 

chế sự gây hại của hydro 

peroxide (H2O2) ở tế bào da 

người (HaCaT). Quá trình gây 

hại của H2O2 có thể làm suy 
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STT CHẤT 
ĐỐI TƯỢNG 

TÁC DỤNG 

ĐẶC ĐIỂM 

TÁC DỤNG 

thoái collagen, mangiferin 

ngăn chặn sự tạo ra gốc tự do 

trong tế bào da, hạn chế hiện 

tượng lão hóa da [7], [22]. 

1.3. Tình hình nghiên cứu thành phần hóa học của loài Tri mẫu 

Cho đến nay người ta đã phát hiện loài Tri mẫu (Anemarrhena asphodeloides  Bunge) 

có thành phần hóa học phong phú và đa dạng. Các nghiên cứu đã chỉ ra, thành phần 

hóa học chính của Tri mẫu là hợp chất saponin và phenolic, ngoài ra cũng có một vài 

hợp chất flavonoid, lignans, anemarans và xanthones đã được phân lập [4-45].  

1.3.1. Nhóm hợp chất saponin 

Các khung aglycon cơ bản trong các hợp chất saponin được tóm tắt dưới đây, các 

hợp chất này có thể liên kết với một hoặc nhiều phân tử đường, tồn tại rất ít ở dạng 

aglycon. 

Các hợp chất saponin và sapogenin trong loài thực vật này có cấu trúc tương đối 

đa dạng có dị vòng 5 và 6 cạnh dạng spiro có dị tố oxi. Vị trí C-3 đa số có liên kết với 

đường. Một số hợp chất ở vị trí C-2 liên kết với nhóm hydroxyl. Hoặc mở dị vòng sáu 

cạnh ở vị trí C-22. 

a, Nhóm 1: Cấu trúc các hợp chất ở nhóm này gồm 

- Các vòng no: 3 vòng hidrocarbon 6 cạnh, 1 vòng hidrocarbon 5 cạnh, 1 dị vòng 

5 cạnh chứa oxi và 1 dị vòng 6 cạnh chứa oxi. 

- Vị trí C-3 liên kết với phân tử đường. 

-  
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(1): Smilageninoside [9] (2): R1=R3=H, R2=OH: Anemarrhena saponin III[32] 

(3): R1=R3=R2=H: Timosaponin A-III[32]. 

(4): R1= R2=H, R3=OH: Marcogenin diglycoside[32] 
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(5): Anemarsaponin F[31]                                                   (6) 
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(7): Xilingsaponin A[12]                                     (8): Timosaponin A IV[49] 
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2
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O
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Glc
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b, Nhóm 2: Cấu trúc các hợp chất ở nhóm này gồm 

- Các vòng: 3 vòng hidrocarbon 6 cạnh, 1 vòng hidrocarbon 5 cạnh, 1 dị vòng 5 cạnh 

chứa oxi và 1 dị vòng 6 cạnh chứa oxi. 

- Vị trí C-3 liên kết với các phân tử đường như nhóm 1 

- Có 1 nối đôi ở vị trí C-5 

 

             (9): Saponin Anemar A1[8]  (10): Saponin Anemar A2[8] 
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(11): Anemarsaponin G[31]  (12): R=OH: Timosaponin H1[34] 

  (13): R= OCH3: Timosaponin H2[34] 

c, Nhóm 3: Cấu trúc các hợp chất ở nhóm này gồm 

- Các vòng: 3 vòng hidrocarbon 6 cạnh, 1 vòng hidrocarbon 5 cạnh, 1 dị vòng 5 cạnh 

chứa oxi và 1 dị vòng 6 cạnh chứa oxi. 

- Vị trí C-3 liên kết với các phân tử đường như nhóm 1 

- Có 1 nhóm -OH gắn vào C-2 
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 (14): Anemarsaponin G[31]                        (15): Saponin anemar A2[8] 
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(16): Timosaponin A IV[49]                      (17): Anemarsaponin F[31] 
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(18): R1= R2=H, R3=OH: Marcogenin diglycoside[32] 

d, Nhóm 4: Cấu trúc các hợp chất ở nhóm này gồm 

- Các vòng: 3 vòng hidrocarbon 6 cạnh, 1 vòng hidrocarbon 5 cạnh, 1 dị vòng 5 cạnh 

chứa oxi. 

- Vị trí C-3 liên kết với các phân tử đường. 

- Mở dị vòng ở vị trí C-22. 

- Mạch hidrocarbon no. 
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(19): Prototimosaponin A III [36] 
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(20): R1=H, R2=OH: Anemarrhena saponin I [32] 

(21): R1=OH, R2=H: Anemarrhena saponin II [32] 
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(22): Timosaponin B- II [32] 

OGal

Glc

O

O
Glc

OH

OH

2

OGal

Glc

O

O

Glc

OCH3

OH

2

 



  20 
 

(23): Timosaponin E1[33]           (24): Timosaponin E2[33] 
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(25): Anemarrhenasaponin I [57]                   (26): Anemarrhenasaponin Ia[57] 
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(27): R1=OH ,R2=H ,R3=H: Timosaponin N[20] 

(28): R1=OH ,R2=H ,R3=CH3: Timosaponin O[20] 
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 (29): Anemarsaponin B- II[43] 
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(30): Anemarnoside A[29]     (31): Anemarnoside B[29] 
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(32): Timosaponin Y[56]      (33): Timosaponin J[29] 
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(34): timosaponin X[56]                       (35): timosaponin B II-a[56] 

e, Nhóm 5: Cấu trúc các hợp chất ở nhóm này gồm 

- Các vòng: 3 vòng hidrocarbon 6 cạnh, 1 vòng hidrocarbon 5 cạnh, 1 dị vòng 5 

cạnh chứa oxi 

- Vị trí C-3 liên kết với các phân tử đường như nhóm 1 

- Mở dị vòng ở vị trí C-22 

- Có 1 nối đôi ở vị trí C-19 
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(36): Timosaponin B[29]    (37): Anemarsaponin C[43] 
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 (38): Timosaponin B- IV[49]   (39): Timosaponin B- III [57] 
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(40): Anemarrhena saponin IV[32]                  (41): Pseudoprototimosaponin A-III[36] 
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 (42): Anemarsaponin B[8]     (43): 25S-timosaponin BII[56] 

1.3.2. Nhóm hợp chất phenolic 

Phenolic là những hợp chất có một hoặc nhiều nhóm hydroxyl gắn trực tiếp vào 

vòng thơm. Phenol là hợp chất phenolic đơn giản nhất. Polyphenol là hợp chất có 
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nhiều nhóm hydroxyl gắn vào vòng thơm. Hợp chất phenolic trong thực vật thường ở 

dạng este, glycoside, hoặc tự do[11], [40]. 

Trong loài Anemarrhena asphodeloides , bên cạnh các hợp chất saponin và 

sapogenin trong loài thực vật Tri mẫu có các hợp chất phenolic chủ yếu có bộ khung 

cacbon: C6-C3-C6, C6-C4-C6, C6-C5-C6, C6-C1-C6  trong đó các dẫn xuất nyasol và 

isoflavonoid chiếm tỷ lệ lớn. 

- Nhóm cấu trúc C6-C3-C6: gồm 1 mạch 3 carbon liên kết với 2 nhân thơm. 

            

OHH3CO

OH                         

OMeOH

OH

 

 (44): broussonin B[53]          (45): broussonin A 

 

OH

O

OH                  OH

O

OH

OCH3

 
(46): 2'-O-methylphlorethin      (47): 1,3-bis-diphydroxyphenyl -4-penten-1-one     

- Nhóm cấu trúc C6-C4-C6: gồm 1 mạch 4 carbon liên kết với 2 nhân thơm. 

O

OH

OH  
(48): 7-hydroxy-3-(4-hydroxybenzyl)chroman 
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OOH
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OH
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OH

 
(49): (2s)-7,4'-dihydroxy-5methoxyflavaone  (50): 4,4'-dihydroxychalcon 

- Nhóm cấu trúc C6-C5-C6: gồm 1 mạch 5 carbon liên kết với 2 nhân thơm. 

N

OH

H

O

OH  
(51): trans-N-(p-coumaroyl) tyramine[5] 

 

 
(52): R=H: (-)-(R)-nyasol: (4,4'-(1Z,3R)-Penta-1,4-diene-1,3-diyldiphenol 

(53): R=Me: (-)-(R)-4’-O-methylnyasol 

CH2

OH

OH                               

(54): nyasol (cis-hinokiresinol)[53]      (55): 4,4'-(hexa-1,5-diene-2,4-diyl)diphenol[55] 

- Nhóm cấu trúc C6-C1-C6: gồm 1 carbon liên kết với 2 nhân thơm. 

OH

OH

O

OCH3

OH

 

(56): 2,6,4-trihydroxy-4-methoxybenzophenone[53] 
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(57): R1=H, R2=Glu: mangiferin[44] 

(58): R1=Glu, R2=Glu: neomangiferin[44] 
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(59): 2,4'-dihydroxy-4-metoxybenzophenon[55] 
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Chương 2 

THỰC NGHIỆM 

2.1. Hóa chất và thiết bị phân lập 

2.1.1. Hóa chất 

-  Các dung môi dùng để phân lập đều dùng loại tinh khiết.  

- Dung môi được sử dụng là: n- butanol, axeton, clorofom, cacbontetraclorua, 

nước cất. methanol là các dung môi tinh khiết. 

- Sắc ký cột thường: sử dụng silicagel cỡ hạt 230-400/mesh (Merck) và sắc ký 

lớp mỏng TLC 254F (Merck). 

- Sắc ký pha đảo: sử dụng silicagel C18 (5-10/mesh, Merck) và sắc ký lớp mỏng 

RP-TLC (Merck). 

2.1.2. Hóa chất và tế bào dùng để thử hoạt tính sinh học 

− FBS của GIBCO, Invitrogen, TCA (Sigma), SRB (Sigma)  

− Đĩa 96 giếng nhựa (Corning, USA), pippette (eppendorf), máy  đọc ELISA 96 

giếng (Bio-rad)  

− Chất tham khảo: Ellipticine  

− Các hóa chất thông thường khác  

− Các dòng tế bào ung thư do GS. TS. J. M. Pezzuto, Trường Đại học Hawaii và 

GS. Jeanette Maier, trường Đại học Milan, Italia cung cấp. 

2.1.3. Thiết bị 

- Máy cất quay chân không, các thiết bị phụ trợ cho thí nghiệm phân lập chất hữu 

cơ.  

- Máy Bruker 500MHz để đo Phổ cộng hưởng từ hạt nhân.  

- Máy đo khối phổ Mass Spectrometter (LC-MS) (Khoa Hóa, Đại học Khoa học 

Tự nhiên).  

- Sắc ký lớp mỏng (TLC) phân tích được tiến hành trên bản mỏng kính và bản 

mỏng nhôm silicagel tráng sẵn (dày 0,2 mm).  

- Hiện màu với thuốc thử là dung dịch C2H5OH/H2SO4 và đèn UV 254 nm. Cân 

phân tích, máy đo OD  ELISA Plate Reader (Bio-Rad).  

- Máy đo nhiệt độ nóng chảy RY-1 (Khoa Hóa, Đại học Sư phạm – ĐHTN). 
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2.2. Phương pháp xử lý mẫu thực vật, chiết tách và xác định cấu trúc các chất 

phân lập được 

2.2.1. Xử lý mẫu thực vật 

Mẫu nghiên cứu được thu hái năm 2016 tại Đồng Văn, Hà Giang. Mẫu được PGS. 

TS. Sỹ Danh Thường, khoa Sinh học – ĐHSP Thái Nguyên kiểm tra và xác định tên 

khoa học. Do cây Tri mẫu có lá liền với rễ nên chúng tôi sủ dụng phần thân rễ. Mẫu 

tươi của loài Tri mẫu được sấy ở 50oC, bảo quản trong túi nilon để dùng cho nghiên 

cứu. 

2.2.2. Chiết tách các chất 

Mẫu phần thân rễ của loài Tri mẫu được chặt nhỏ và chiết hồi lưu với ethanol ở 

90oC. Quay cất thu hồi dung môi dưới áp suất giảm thu được cặn chiết ethanol. Cặn đó 

chiết lần lượt với các dung môi có độ phân cực tăng dần dichloromethane, ethyl 

acetate (EA), n-butanol. Sau đó cất thu hồi dung môi dưới áp suất giảm thu được các 

cặn tổng số. 

Phân lập cặn tổng số và các cặn ở các phân đoạn bằng phương pháp sắc ký cột 

trên silica gel pha thuận và pha đảo với các hệ dung môi thích hợp. 

2.2.3. Xác định cấu trúc các chất 

Cấu trúc của các hợp chất được khảo sát nhờ sự kết hợp các phương pháp phổ  

hiện đại như phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton 1H, cacbon 13C, phổ hai chiều HSQC 

và HMBC, phổ khối lượng ESI-MS và một số phương pháp khác. 

2.3. Phương pháp thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào ung thư 

2.3.1. Phương pháp xác định tính độc tế bào ung thư (cytotoxic assay) 

Phương pháp thử độ độc tế bào ung thư in vitro được Viện Ung thư Quốc gia Hoa 

Kỳ (Nationa Cancer Institute – NCI) xác nhận là phép thử độ độc tế bào chuẩn nhằm 

sàng lọc, phát hiện các chất có khả năng kìm hãm sự phát triển hoặc diệt TBUT ở điều 

kiện in vitro. Phép thử này được thực hiện theo phương pháp của Monks (1991). Phép 

thử tiến hành xác định hàm lượng protein tế bào tổng số dựa vào mật độ quang học 

(OD – Optical Density) đo được khi thành phần protein của tế bào được nhuộm bằng 

Sulforhodamine B (SRB). Giá trị OD máy đo được tỉ lệ thuận với lượng SRB gắn với 

phân tử protein, do đó lượng tế bào càng nhiều (lượng protein càng nhiều) thì giá trị 

OD càng lớn. Phép thử được thực hiện trong điều kiện cụ thể như sau: 

- Chất thử được pha thành các dải nồng độ thích hợp  
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- Trypsin hóa tế bào thí nghiệm để làm rời tế bào và đếm trong buồng đếm để 

điều chỉnh mật độ cho phù hợp với thí nghiệm.  

- Chất thử đã pha ở các nồng độ vào các giếng của đĩa 96 giếng, thêm tế bào đã 

điều chỉnh nồng độ phù hợp ở trên vào các giếng này sao cho nồng độ chất thử trong 

giếng là 100 µg/ml; 20 µg/ml; 4 µg/ml và 0.8 µg/ml . Ủ trong tủ ấm 48 giờ. Giếng 

không có chất thử nhưng có TBUT (180µl) sẽ được sử dụng làm đối chứng ngày 0. 

Sau 1 giờ, giếng đối chứng ngày 0 tế bào sẽ được cố định bằng Trichloracetic acid – 

TCA.  

- Sau 48 giờ, tế bào được cố định bằng TCA trong 1 giờ, được nhuộm bằng SRB 

trong 30 phút ở 37 oC, rửa 3 lần bằng acetic acid rồi để khô ở nhiệt độ phòng. 

- 10 mM unbuffered Tris base để hòa tan lượng SRB, lắcnhẹ trong 10 phút.  

- Đọc kết quả OD ở bước sóng 515 nm trên máy ELISA Plate Reader (Bio-Rad).  

- Phần trăm ức chế sự phát triển của tế bào khi có mặt chất thử sẽ được xác 

định thông qua công thức sau:  

                                       [OD (chấtthử) – OD (ngày 0)] x 100 

% ức chế =   100%  - 

                                          OD (đốichứngâm) – OD (ngày 0) 

- Phép thử được lặp lại 3 lần để đảm bảo tính chính xác. Ellipticine ở các nồngđộ 

10 µg/ml; 2 µg/ml; 0,4 µg/ml; 0,08 µg/ml được sử dụng như là chất đối chứng dương;  

- DMSO10% luôn được sử dụng như đối chứng âm. Giá trị IC50 (nồng độ ức chế 

50% sự phát triển) sẽ được xác định nhờ vào phần mềm máy tính TableCurve 2Dv4.  

- Theo tiêu chuẩn của Viện ung thư quốc gia Hoa Kỳ (NCI), cặn chiết được coi là 

có hoạt tính tốt với IC50 ≤ 20 µg/ml, trong khi chất tinh khiết được coi có hoạt tính tốt 

khi IC50 ≤ 5 µM [Hughes JP, (2011)]. 

2.3.2.  Phương pháp xác định hoạt tính kích hoạt caspase 3 

Được thực hiện dựa caspase 3 colorimetric assay Kit của Biovision theo đúng hướng 

dẫn của nhà sản xuất. 

 Tế bào đã được kích thích với mẫu thử sẽ được ly giải với 50 μl cell lysis buffer 

trong 10 phút.  

 Ly tâm thu dịch tế bào. Xác định hàm lượng protein trong dịch tế bào 

 Pha loãng protein với nồng độ 50μg trong 50μl cell lysis buffer cho mỗi phản 

ứng. 

 Cho 50 μl dung dịch 2x Reaction Buffer  
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 Cho 5 μl cơ chất DEVD-pNA (nồng độ 200 μM) và ủ 370C trong 1 tiếng.. 

 Đọc kết quả trên máy microplate reader ở bước sóng 405 nm 

2.4. Chiết xuất hợp chất từ thân rễ Tri mẫu 

2.4.1. Chiết xuất cao ethanol từ thân rễ của loài Tri mẫu 

10 kg mẫu khô từ thân rễ của loài tri mẫu sau khi lấy về được đem chặt nhỏ sáy 

khô và chiết hồi lưu với ethanol 90% ở nhiệt độ 70˚C trong thời gian 3 giờ và lặp lại 3 

lần. Cất thu hồi dung môi được cặn chiết ethanol và phân bố đều trong lượng nước vừa 

đủ. Dịch chiết cồn được chiết lần lượt với các dung môi có độ phân cực tăng dần: 

dichloromethane, ethyl acetate và n-butanol. Thu hồi dung môi thu được các cao chiết 

lần lượt có khối lượng là: dichloromethane (160 gam), ethyl acetate (233 gam) và n-

butanol (410 gam). 

2.4.2. Thực nghiệm phân tích thành phần hóa học bằng phản ứng định tính 

a. Định tính polyphenol 

- Phản ứng với muối sắt (III). 

Tùy theo số lượng và vị trí nhóm hydroxyl trong phân tử polyphenol mà cho màu 

lục, xanh hoặc nâu.   

- Tác dụng với H2SO4 đặc. 

Khi nhỏ H2SO4 lên các dẫn xuất của flavon và flavonol thì cho màu vàng đậm; 

đối với chalcon và auron cho màu đỏ, đỏ thắm và đỏ tươi; flavanon cho màu đỏ da 

cam do sự chuyển thành chalcon. 

b. Định tính alkaloid 

* Các thuốc thử sử dụng. 

 - Thuốc thử Dragendorff. 

Dung dịch A: Hòa tan 0.05 g bitmut nitrat (Bi(NO3)3.5H2O) trong 20 ml dung 

dịch axit axetic 20%. Dung dịch B: 5 ml dung dịch KI 40% trong nước. Trước khi sử 

dụng, trộn 20 ml dung dịch A, 5 ml dung dịch B và 70 ml H2O. 

- Thuốc thử Mayer  

Dung dịch A: hòa tan 1.36 g HgCl2 trong 60 ml H2O. Dung dịch B: Hòa tan 5 g 

KI trong 10 ml H2O. Trộn hai dung dịch lại, thêm nước vừa đủ 100ml.  
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* Thí nghiệm: Lấy 0.05 g cặn chiết cho thêm 5 ml H2SO4 5%, khuấy đều, lọc qua 

giấy lọc. Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 1 ml nước lọc axit rồi thêm: 

+ Ống 1: 1-2 giọt thuốc thử Dragendorff, xuất hiện màu da cam là phản ứng 

dương tính.  

+ Ống 2: 3-5 giọt thuốc thử Mayer thấy xuất hiện kết tủa trắng là dương tính.  

* Hiện tượng: 

+ Ống 1: Dung dịch chuyển sang màu da cam.  

+ Ống 2: Xuất hiện kết tủa trắng. 

c. Định tính các flavonoid 

* Thuốc thử: Dung dịch axit HCl đặc 36% và bột Mg kim loại. 

* Thí nghiệm: Lấy 0.05 g cặn chiết thêm 10 ml CH3OH, đun nóng cho tan và lọc 

qua giấy lọc. Lấy 2 ml nước lọc vào ống nghiệm, thêm một ít bột Mg kim loại, sau đó 

cho vào 5 giọt HCl đậm đặc, đun trong bình cách thuỷ vài phút đến và quan sát thấy 

dung dịch có màu từ vàng, đỏ đến xanh là dương tính với các flavonoit. 

* Hiện tượng: Dịch metanol có màu hồng. Khi thêm thuốc thử thì có màu hồng 

hơn. 

d. Định tính các cumarin 

* Thuốc thử: Dung dịch NaOH 10%. 

* Thí nghiệm: Lấy vào 2 ống nghiệm mỗi ống 2 ml dịch thử, cho vào một trong 

hai ống đó 0.5 ml dung dịch NaOH 10%. Đun cả hai ống trên bếp cách thuỷ đến sôi, lấy 

ra để nguội cho thêm 4 ml nước cất. Nếu chất lỏng ở ống có kiềm trong hơn ống không 

kiềm có thể xem là dương tính. Nếu đem axit hoá ống nghiệm có kiềm bằng một vài giọt 

HCl đậm đặc mà làm cho dịch đang trong suốt hoặc có màu vàng xuất hiện vẩn đục và có 

thể tạo ra kết tủa là dương tính. 

e. Định tính Steroid 

Phản ứng Liebermann - Burchardt: Cho vào ống nghiệm có chứa cặn glycosid 

tim 1ml anhydrid axetic, lắc đều cho tan hết cặn. Nghiêng ống 45 . Cho từ từ theo 

thành ống 0.5 ml axit sulfuric đặc, tránh xáo trộn chất lỏng trong ống. Ở mặt tiếp xúc 

giữa hai lớp chất lỏng sẽ xuất hiện một vòng màu tím đỏ. Lớp chất lỏng phía dưới có 

màu hồng, lớp trên có màu xanh lá. 
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f. Định tính glycoside tim  

Chuẩn bị thuốc thử: 

Phản ứng Keller-Kilian: Thuốc thử Keller-Kilian gồm 2 dung dịch. 

Dung dịch 1: 100 ml acid acetic loãng + 1 ml FeCl3 5% 

Dung dịch 2: 100 ml acid H2SO4 đậm đặc + 1 ml FeCl3 5%. 

     Lấy 0,01 gam cặn dịch nghiên cứu cho vào ống nghiệm thêm vào 1 ml dung 

dịch 1, lắc đều cho tan hết, nghiêng ống nghiệm và cho từ từ 1 ml dung dịch 2 theo 

thành ống nghiệm, quan sát sự xuất hiện của màu đỏ hay đỏ nâu, giữa 2 lớp chất lỏng. 

Nếu không xuất hiện màu là phản ứng âm tính với glycoside tim. 

g. Định định tính saponin 

Để xác định định tính sự có mặt của saponin trong mẫu chất nghiên cứu chúng tôi 

tiến hành các phản ứng sau: 

- Sự tạo bọt 

Cho vài gam mẫu khô nghiền nhỏ vào trong ống nghiệm với 6 ml nước cất, lắc 

mạnh xuất hiện bọt bền vững (bền khoảng 180 phút). 

Cân 2 gam nguyên liệu khô nghiền nhỏ vào ống nghiệm, thêm 6 ml ethanol đun 

sôi khoảng 15-20 phút trên bếp cách thuỷ được dịch nghiên cứu. 

Lấy 2 ống nghiệm: 

+ Cho vào 5 ml dung dịch HCl 0,1N vào ống 1. 

+ Cho vào 5 ml dung dịch NaOH 0,1N vào ống 2.  

Sau đó cho thêm vào mỗi ống 3-5 giọt dung dịch nghiên cứu, lắc đều khoảng 1 

phút, để yên rồi quan sát. Nếu độ bền của cột bọt trong môi trường acid (ống 1) bền 

hơn trong môi trường kiềm (ống 2) chứng tỏ mẫu nghiên cứu có chứa saponin 

triterpene, còn nếu ngược lại là saponin steroid. 

- Phản ứng Liebermann - Burchardt: Cho vào ống nghiệm có chứa cặn glycosid 

tim 1ml anhydrid axetic, lắc đều cho tan hết cặn. Nghiêng ống 45 . Cho từ từ theo 

thành ống 0.5 ml axit sulfuric đặc, tránh xáo trộn chất lỏng trong ống. Ở mặt tiếp xúc 

giữa hai lớp chất lỏng sẽ xuất hiện một vòng màu tím đỏ. Lớp chất lỏng phía dưới có 

màu hồng, lớp trên có màu xanh lá. 
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2.4.3.  Quy trình phân lập các chất từ phần rễ của loài Tri mẫu 

2.4.3.1. Phân lập hợp chất từ cao chiết dichloromethane 

         Phần cao chiết dichloromethane (DCM) được sử dụng để tiến hành phân lập 

các chất bằng sắc ký cột silica gel pha thuận (SKC) và silica gel pha đảo RP-18 

(SKC-18) với các pha động phù hợp. 

       70 gam cao chiết DCM được hòa tan trong DCM và trộn với 100 gam silica gel 

pha thuận  (Merck, cỡ hạt 63-20 µm), sấy khô hỗn hợp ở 40oC để tạo hỗn hợp chạy 

sắc ký. Nghiền nhỏ tạo thành một hỗn hợp bột mịn để đưa lên cột sắc ký. 

         Nhồi cột khô silica gel (Merck, cỡ hạt 63-20 µm) vào cột sắc ký kích thước 

9x100 cm với 1 kg silica gel. Đưa hỗn hợp mẫu đã chuẩn bị ở trên  lên cột, sau đó lót 

một lớp bông lên bề mặt cột. Ổn định cột bằng dung môi CH2Cl2.  

         Hệ dung môi rửa giải là: CH2Cl2: MeOH với tỉ lệ từ 100:1 đến 1:1 về thể tích 

(v/v). Thu được các phân đoạn, sau đó kiểm tra các phân đoạn bằng sắc ký lớp mỏng, 

các phân đoạn giống nhau đem gộp lại. Kết quả thu được 5 phân đoạn (DCM-F1 đến 

DCM-F5). 

a. Phân lập chất AA1 và AA2 

Từ phân đoạn DCM-F1 tiến hành phân lập các chất trên sắc ký cột silica gel với 

hệ dung môi rửa giải là: acetone/n-hexane với tỉ lệ 1:15 (v/v) thu được 120 ống 

nghiệm (10 ml/ống nghiệm). Từ ống nghiệm số 45-60, thu được vết chất không hiện 

viết đưới đèn UV 254 nm trên bản sắc lý lớp mỏng TLC (silica gel), khi hiện màu 

bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng cho màu tím hồng. Khối 

lượng thu được 450 mg chất rắn kết tinh, không màu, ký hiệu là AA1. 

Từ ống nghiệm số 75-87, thu được vết chất không hiện viết đưới đèn UV 254 

nm trên bản sắc lý lớp mỏng TLC (silica gel), khi hiện màu bằng thuốc thử (H2SO4 

10% trong C2H5OH) và hơ nóng thu màu vàng nhạt. Khối lượng thu được 70 mg chất 

rắn kết tinh, không màu (ký hiệu là AA2). 

b. Phân lập chất AA3 và AA4 

Từ phân đoạn DCM-F2 tiến hành phân lập các chất trên sắc ký cột silica gel (5 

x 50 cm) với hệ dung môi rửa giải là: EA/n-hexane với tỉ lệ 1:10 (v/v) thu được 150 

ống nghiệm (15 ml/ống nghiệm). Từ ống nghiệm số 25-45, thu được vết chất không 

hiện viết đưới đèn UV 254 nm trên bản sắc lý lớp mỏng TLC (silica gel), khi hiện màu 
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bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng cho màu vàng nhạt. Khối 

lượng thu được 25 mg chất rắn kết tinh, không màu, ký hiệu là AA3. 

Từ ống nghiệm số 56-89, gộp lại được phân đoạn ký hiệu là DCM-F2.1, còn lại 

là phân đoạn DCM-F2.2. Từ phân đoạn DCM-F2.1 tiến hành sắc ký cột silica gel (3 x 

50 cm) với hệ dung môi rửa giải là: acetone/n-hexane với tỉ lệ 1:13 (v/v) thu được thu 

được vết chất không hiện viết đưới đèn UV 254 nm trên bản sắc lý lớp mỏng TLC 

(silica gel), khi hiện màu bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng cho 

màu vàng nhạt. Khối lượng thu được 70 mg chất rắn kết tinh, không màu (ký hiệu là 

AA4). 

c. Phân lập chất AA5 

Từ phân đoạn DCM-F3 tiến hành phân lập các chất trên sắc ký cột silica gel (7 

x 50 cm) với hệ dung môi rửa giải là: EA/n-hexane với tỉ lệ 1:8 (v/v) thu được 120 ống 

nghiệm (15 ml/ống nghiệm). Từ ống nghiệm số 55-79, thu được một số vết chất không 

hiện viết đưới đèn UV 254 nm trên bản sắc lý lớp mỏng TLC (silica gel), khi hiện màu 

bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng có 1 số về chất, nhưng trong 

đó vết có độ đậm lớn và có màu xanh tím. Phần chất rắn thu được từ ống 55-79 được 

sắc ký cột silica gel pha đảo RP-C18, cỡ hạt 25-40 µm (SKC-18) với hệ dung môi rửa 

giải là: acetone/nước với tỉ lệ 95/5 (v/v), tốc độ dòng 1 mL/phút thu được 50 mg vết 

chất màu xanh tím trên, ký hiệu là AA5. 

d. Phân lập chất AA6 và AA7 

Từ phân đoạn DCM-F4 tiến hành phân lập các chất trên sắc ký cột silica gel (5 

x 50 cm) với hệ dung môi rửa giải là: acetone/n-hexane với tỉ lệ 1:4 (v/v) thu được 110 

ống nghiệm (15 ml/ống nghiệm), chấm sắc ký TLC chia thành 4 phân đoạn. Từ ống 

nghiệm số 37-60, thu được phân đoạn (DCM-F4.2) có hai vết chất đậm hơn, không 

hiện viết đưới đèn UV 254 nm trên bản sắc lý lớp mỏng TLC (silica gel), khi hiện màu 

bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng có 2 vết chất màu vàng đậm 

hơn.  Phần chất rắn thu được từ ống 37-60 (DCM-F4.2) được sắc ký cột silica gel pha 

đảo RP-C18, cỡ hạt 25-40 µm (SKC-18) (5 x 20 cm) với hệ dung môi rửa giải là: 

acetone/nước với tỉ lệ 90:1 (v/v), tốc độ 1 mL/phút  thu được 4 phân đoạn, từ phân 

đoạn DCM-F4.2.3 (mL thứ 90 đến 120) tiếp tục sắc ký cột silica gel pha đảo RP-C18, 

cỡ hạt 25-40 µm (SKC-18)  (3 x 15 cm) với hệ dung môi rửa giải là MeOH/nước với tỉ 
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lệ 95:1 (v/v), tốc độ 1 mL/phút thu được 1 vết chất màu vàng nhạt (mL thứ 35-50) khi 

hiện màu bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng trên bản TLC, ký 

hiệu là AA6 (11 mg) ; từ mL thứ 55-67 thu được 1 vết chất cũng có màu vàng nhạt khi 

hiện màu bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng trên bản TLC, ký 

hiệu là AA7 (9 mg). 

Phân đoạn còn lại DCM-F5 không tiến hành riêng mà gộp cùng với phân đoạn 

EA để sắc ký cột, dó các vết chất ở phân đoạn này tương đối tương đồng với các vết ở 

phân đoạn chiết bằng EA. 
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Cao dichloromethane (DCM)

(70 gam)

SKC silica gel 

DCM/MeOH = 100/1 – 1/1 (v/v)

DCM-F1 DCM-F2 DCM-F3 DCM-F4 DCM-F5

Acetone/

n-hexane = 

1/15 (v/v)

AA1 (450 mg)

AA2 (70 mg)

AA3 (25 mg)

EA/

n-hexane = 

1/10 (v/v)

DCM-F2.1

Acetone/

n-hexane = 

1/13 (v/v)

AA4 (70 mg)

SKC
SKC

SKC

DCM-F3.1

EA/

n-hexane = 

1/8 (v/v)
SKC

SKC-18

AA5 (50 mg)

Acetone/

H2O = 95/

5 (v/v), 1 

mL/phút

DCM-F4.2

Acetone/

H2O = 90/

10 (v/v), 1 

mL/phút

SKC-18

DCM-F4.2.3

AA6 (11 mg) AA7 (9 mg)

SKC-18

MeOH/H2O = 

95/10 (v/v), 1 

mL/phút

Ghi chú:

    - SKC : Sắc ký cột silica gel

    - SKC-18: Sắc ký cột silica gel C18 pha đảo

SKC
Acetone/

n-hexane = 

1/4 (v/v)

 

Hình 2.1: Sơ đồ phân lập cao chiết dichloromethane (DCM) 
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2.4.3.2. Phân lập hợp chất từ cao chiết ethyl acetate 

         Phần cao chiết ethyl acetate (EA) được sử dụng để tiến hành phân lập các chất 

bằng sắc ký cột silica gel pha thuận (SKC) và silica gel pha đảo RP-18 (SKC-18) với 

các pha động phù hợp. 

       100 gam cao chiết EA được hòa tan trong EA, cho thêm ít MeOH và trộn với 

150 gam silica gel pha thuận (Merck, cỡ hạt 63-20 µm), sấy khô hỗn hợp ở 40oC để 

tạo hỗn hợp chạy sắc ký. Nghiền nhỏ tạo thành một hỗn hợp bột mịn để đưa lên cột 

sắc ký. 

         Nhồi cột khô silica gel (Merck, cỡ hạt 63-20 µm) vào cột sắc ký kích thước 

9x100 cm với 1.5 kg silica gel. Đưa hỗn hợp mẫu đã chuẩn bị ở trên  lên cột, sau đó lót 

một lớp bông lên bề mặt cột. Ổn định cột bằng dung môi CH2Cl2.  

         Hệ dung môi rửa giải là: CH2Cl2: MeOH với tỉ lệ từ 80:1 đến 1:1 về thể tích 

(v/v). Thu được các phân đoạn, sau đó kiểm tra các phân đoạn bằng sắc ký lớp mỏng, 

các phân đoạn giống nhau đem gộp lại. Kết quả thu được 5 phân đoạn (EA-F1 đến 

EA-F10). 

          Từ phân đoạn EA-F1, kiểm tra bằng sắc ký lớp mỏng đấy có vết đậm, không 

hiện vết dưới ánh sáng UV 254 nm và có màu vàng nhạt khi hiện màu bằng thuốc thử 

(H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng trên bản TLC, chất này trùng với chất AA7 

đã thu được ở phân đoạn DCM. 

a. Phân lập chất AA8 

Từ phân đoạn EA-F2 tiến hành phân lập các chất trên sắc ký cột silica gel (6 x 

50 cm) với hệ dung môi rửa giải là: acetone/n-hexane với tỉ lệ 1:10 và 1:5 (v/v) thu 

được 100 ống nghiệm (15 ml/ống nghiệm). Từ ống nghiệm số 30-55 (phân đoạn EA-

F2.2), thu được vết chất hiện viết đưới đèn UV 254 nm trên bản sắc lý lớp mỏng TLC 

(silica gel), khi hiện màu bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng cho 

màu xanh lam, tuy nhiên vẫn lẫn một số vết chất nhỏ.  

Phân đoạn EA-F2.2 được sắc ký cột silica gel pha đảo RP-C18, cỡ hạt 25-40 

µm (SKC-18) (5 x 20 cm) với hệ dung môi rửa giải là: acetone/nước với tỉ lệ 10:1 

(v/v), tốc độ 2 mL/phút  thu được 4 phân đoạn, từ phân đoạn EA-F.2.2.2 (mL thứ 70 

đến 90) tiếp tục sắc ký cột silica gel, kích thước 3 x 50cm với hệ dung môi rửa giải là 

acetone/n-hexane với tỉ lệ 1:2 (v/v)  thu được 1 vết chất màu xanh lam khi hiện màu 
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bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng trên bản TLC, ký hiệu là AA8 

(75 mg). 

b. Phân lập chất AA9 

Từ phân đoạn EA-F3 tiến hành phân lập các chất trên sắc ký cột silica gel (6 x 

50 cm) với hệ dung môi rửa giải là: acetone/n-hexane với tỉ lệ 1:5 (v/v) thu được 110 

ống nghiệm (15 ml/ống nghiệm). Từ ống nghiệm số 40-65 (phân đoạn EA-F3.2), thu 

được vết chất hiện viết đưới đèn UV 254 nm trên bản sắc lý lớp mỏng TLC (silica 

gel), khi hiện màu bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng cũng cho 

màu xanh lam giống AA8, tuy nhiên vẫn lẫn một số vết chất nhỏ.  

Phân đoạn EA-F3.2 được sắc ký cột silica gel pha đảo RP-C18, cỡ hạt 25-40 

µm (SKC-18) (5 x 20 cm) với hệ dung môi rửa giải là: acetone/nước với tỉ lệ 9:1 (v/v), 

tốc độ 2 mL/phút  thu được 1 vết chất màu xanh lam, có hiện vết dưới ánh sáng tử 

ngoại UV 254 nm, khi hiện màu bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ 

nóng trên bản TLC, ký hiệu là AA9 (120 mg). 

c. Phân lập chất AA10 và AA11 

Từ phân đoạn EA-F8 tiến hành phân lập các chất trên sắc ký cột silica gel (6 x 

50 cm) với hệ dung môi rửa giải là: acetone/n-hexane với tỉ lệ 1:1 (v/v) thu được 110 

ống nghiệm (15 ml/ống nghiệm). Từ ống nghiệm số 32-50 (phân đoạn EA-F8.2), thu 

được chất rắn, kết tinh lại chất rắn này trong hỗn hợp dung môi (acetone/n-hexane: 

1/3) thu được chất không hiện vết viết đưới đèn UV 254 nm trên bản sắc lý lớp mỏng 

TLC (silica gel), khi hiện màu bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng 

cũng cho màu xanh thẫm, ký hiệu là AA10 (115 mg).  

Phân đoạn EA-F8.3 (từ ống số 51 đến 72) được sắc ký cột silica gel (5 x 50 cm) 

với hệ dung môi rửa giải là: acetone/n-hexane với tỉ lệ 1.2/1 (v/v) thu được 1 vết chất, 

không hiện vết dưới ánh sáng tử ngoại UV 254 nm, khi hiện màu bằng thuốc thử 

(H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng trên bản TLC cho mãu xanh lam giống AA10 

, ký hiệu là AA11 (70 mg). 

d. Phân lập chất AA12 và AA13 

Từ phân đoạn EA-F10 tiến hành phân lập các chất trên sắc ký cột silica gel (6 x 

50 cm) với hệ dung môi rửa giải là: DCM/MeOH với tỉ lệ 10:1 (v/v) thu được 90 ống 

nghiệm (15 ml/ống nghiệm). Từ ống nghiệm số 25-40 (phân đoạn EA-F10.2), thu 
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được chất rắn, kết tinh lại chất rắn này trong dung môi acetone thu được chất hiện vết 

viết đưới đèn UV 254 nm trên bản sắc lý lớp mỏng TLC (silica gel), khi hiện màu 

bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng cho màu xanh tím, ký hiệu là 

AA12 (85 mg).  

Phân đoạn EA-F10.3 (từ ống số 51 đến 72) được sắc ký cột silica gel (5 x 50 

cm) với hệ dung môi rửa giải là: acetone/n-hexane với tỉ lệ 1/1 (v/v) thu được 1 vết 

chất, không hiện vết dưới ánh sáng tử ngoại UV 254 nm, khi hiện màu bằng thuốc thử 

(H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng trên bản TLC cho màu xanh lam, ký hiệu là 

AA13 (60 mg). 
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Cao ethyl acetate (EA)

(100 gam)

SKC silica gel 

DCM/MeOH = 80/1 – 1/1 (v/v)

EA-F8 EA-F10

EA-F1.2

Acetone/

H2O = 90/

10 (v/v), 1 

mL/phút

SKC-18

EA-F1.2.2

AA7 (18 mg)

SKC-18

MeOH/H2O = 

95/10 (v/v), 1 

mL/phút

Ghi chú:

    - SKC : Sắc ký cột silica gel

    - SKC-18: Sắc ký cột silica gel C18 pha đảo

EA-F1

Acetone/

n-hexane = 

1/4 (v/v)

SKC

EA-F2

EA-F2.2

SKC

Acetone/

n-hexane = 1/

10, 1/5 (v/v)

Acetone/

H2O = 10/

1 (v/v), 2 

mL/phút

SKC-18

EA-F2.2.2

AA8 (75 mg)

SKC
Acetone/

n-hexane = 

1/2 (v/v)

Thu được 10 

phân đoạn EA-F1 

đến EA-F10

EA-F3

EA-F3.2

SKC

Acetone/

H2O = 9/1 

(v/v), 2 

mL/phút

SKC-18

AA9 (120 mg)

Acetone/

n-hexane = 1/

5 (v/v)

DCM/

MeOH = 10/

1 (v/v)

SKC

EA-F8.2

(Chất rắn)

EA-F8.3

AA10 (115 mg)

Kết tính (acetone/n-

hexane = 1/3 v/v))

AA11 (70 mg)

Acetone/

n-hexane = 

1.2/1 (v/v)
SKC

SKC

 EA-F10.2

(Chất rắn)

EA-F10.3

AA12 (85 mg)

Kết tính 

(acetone)

AA13 (60 mg)

Acetone/

n-hexane = 

1/1 (v/v)
SKC

Acetone/

n-hexane = 1/

1 (v/v)

 

Hình 2.2: Sơ đồ phân lập cao chiết ethyl acetate (EA) 
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2.4.3.3. Phân lập hợp chất từ cao chiết n-butanol 

         Phần cao chiết n-butanol (Bu) được sử dụng để tiến hành phân lập các chất 

bằng sắc ký cột silica gel pha thuận (SKC) và silica gel pha đảo RP-18 (SKC-18) với 

các pha động phù hợp. 

       320 gam cao chiết Bu được hòa tan trong MeOH và trộn với 350 gam silica gel 

pha thuận (Merck, cỡ hạt 63-20 µm), sấy khô hỗn hợp ở 40oC để tạo hỗn hợp chạy 

sắc ký. Nghiền nhỏ tạo thành một hỗn hợp bột mịn để đưa lên cột sắc ký. 

         Nhồi cột khô silica gel (Merck, cỡ hạt 63-20 µm) vào cột sắc ký kích thước 

15x100 cm với 3.5 kg silica gel. Đưa hỗn hợp mẫu đã chuẩn bị ở trên  lên cột, sau đó 

lót một lớp bông lên bề mặt cột. Ổn định cột bằng dung môi CH2Cl2.  

         Hệ dung môi rửa giải là: CH2Cl2: MeOH với tỉ lệ từ 100:1 đến 1:1 về thể tích 

(v/v). Thu được các phân đoạn, sau đó kiểm tra các phân đoạn bằng sắc ký lớp mỏng, 

các phân đoạn giống nhau đem gộp lại. Kết quả thu được 6 phân đoạn (Bu-F1 đến Bu-

F6). 

          Từ phân đoạn EA-F1, kiểm tra bằng sắc ký lớp mỏng đấy có vết đậm, không 

hiện vết dưới ánh sáng UV 254 nm và có màu vàng nhạt khi hiện màu bằng thuốc thử 

(H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng trên bản TLC, chất này trùng với chất AA7 

đã thu được ở phân đoạn DCM. 

a. Phân lập chất AA14 và AA15 

Từ phân đoạn Bu-F1 tiến hành phân lập các chất trên sắc ký cột silica gel (6 x 

50 cm) với hệ dung môi rửa giải là: acetone/n-hexane với tỉ lệ 1:10 và 1:5 (v/v) thu 

được 90 ống nghiệm (15 ml/ống nghiệm).  

Từ ống nghiệm số 1-30 (phân đoạn Bu-F1.1) được gộp lại và tiến hành sắc ký 

cột pha đảo RP-C18, cỡ hạt 25-40 µm (SKC-18) (5 x 20 cm) với hệ dung môi rửa giải 

là: acetone/nước với tỉ lệ 1:1 (v/v), tốc độ 2 mL/phút , thu được vết chất (từ mL 90 đến 

120) không hiện viết đưới đèn UV 254 nm trên bản sắc lý lớp mỏng TLC (silica gel), 

khi hiện màu bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng cho màu tím 

xanh, ký hiệu là AA14 (15.5 mg). Phân đoạn từ mL thứ 125 đến 150 được gộp lại và 

tiến hành sắc ký cột pha thuận silica gel với hệ dung môi acetone/n-hexane với tỉ lệ 

1.5:1 (v/v) thu được 20 mg chất AA13 đã phân lập được ở cao chiết EA. 
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Từ ống 31 đến ống 65 gộp lại, thu hồi dung môi thu được phân đoạn Bu-F1.2. 

Phân đoạn này được tiến hành sắc ký cột pha đảo RP-C18, cỡ hạt 25-40 µm (SKC-18) 

(5 x 20 cm) với hệ dung môi rửa giải là: acetone/nước với tỉ lệ 2:1 (v/v), tốc độ 2 

mL/phút , thu được vết chất (từ mL 80 đến 130) không hiện viết đưới đèn UV 254 nm 

trên bản sắc lý lớp mỏng TLC (silica gel), khi hiện màu bằng thuốc thử (H2SO4 10% 

trong C2H5OH) và hơ nóng cho màu vàng nâu, ký hiệu là AA15 (11.1 mg). 

b. Phân lập chất AA16 và AA17 

Từ phân đoạn Bu-F2 tiến hành phân lập các chất trên sắc ký cột pha đảo RP-

C18, cỡ hạt 25-40 µm (SKC-18) (5 x 20 cm) với hệ dung môi rửa giải là: MeOH/nước 

với tỉ lệ 1:1 (v/v), tốc độ 2 mL/phút thu được 3 phân đoạn. 

Từ phân đoạn Bu-F2.1 có hai vết chất gần nhau, không hiện viết đưới đèn UV 

254 nm trên bản sắc lý lớp mỏng TLC (silica gel), khi hiện màu bằng thuốc thử 

(H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng cho màu vàng nâu. Phân đoạn đoạn Bu-F2.1 

được tiến hành sắc ký cột pha đảo RP-C18, cỡ hạt 25-40 µm (SKC-18) (3 x15 cm) với 

hệ dung môi rửa giải là: acetone/nước với tỉ lệ 1:2 (v/v), tốc độ 1 mL/phút thu được 

chất AA16 (25.1 mg). Phần còn lại được thông cột, thu hồi dung môi được phân đoạn 

Bu-F2.1.2, phân đoạn này được sắc ký cột pha đảo RP-C18, cỡ hạt 25-40 µm (SKC-

18) (3 x15 cm) với hệ dung môi rửa giải acetone/n-BuOH/nước: 1/0.5/2 (v/v/v), tốc độ 

1 mL/phút thu được chất AA17 (9 mg). 

c. Phân lập chất AA18 

Từ phân đoạn Bu-F3 tiến hành phân lập các chất trên sắc ký cột pha đảo RP-

C18, cỡ hạt 25-40 µm (SKC-18) (5 x 20 cm) với hệ dung môi rửa giải là: MeOH/nước 

với tỉ lệ 1:2 (v/v), tốc độ 2 mL/phút thu được 3 phân đoạn. 

Từ phân đoạn Bu-F3.1 có vết chất không hiện viết đưới đèn UV 254 nm trên 

bản sắc lý lớp mỏng TLC (silica gel), khi hiện màu bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong 

C2H5OH) và hơ nóng cho màu vàng nâu. Phân đoạn đoạn Bu-F3.1 được tiến hành sắc 

ký cột pha đảo RP-C18, cỡ hạt 25-40 µm (SKC-18) (3 x15 cm) với hệ dung môi rửa 

giải là: acetone/nước với tỉ lệ 1:3 (v/v), tốc độ 1 mL/phút thu được chất AA18 (20.5 

mg).  
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d. Phân lập chất AA19 

Từ phân đoạn Bu-F4 tiến hành sắc ký cột pha thuận silica gel (Merck, cỡ hạt 

63-20 µm) với hệ dung môi rửa giải là: MeOH/DCM với tỉ lệ 1:5 (v/v) thu được chất 

không hiện viết đưới đèn UV 254 nm trên bản sắc lý lớp mỏng TLC (silica gel), khi 

hiện màu bằng thuốc thử (H2SO4 10% trong C2H5OH) và hơ nóng cho màu xanh lam, 

ký hiệu là AA19 (50 mg).  
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Cao n-butanol (Bu)

(320 gam)

SKC 

DCM/MeOH = 100/1 – 1/1 (v/v)

Bu-F4

Thu được 6 phân 

đoạn Bu-F1 đến 

Bu-F6

SKC-18

Acetone/

n-hexane = 

1.5/1 (v/v)
SKC

Bu-F1

Bu-F1.1 Bu-F1.2

MeOH/H2O = 1/3 đến 

5/1  (v/v), 2 mL/phút

AA14 (15.5 mg)

SKC-18
Acetone/

H2O = 1/1 (v/

v), 2 mL/phút

Bu-F1.1.2

AA13 (20 mg)

AA15 (11.1 mg)

SKC-18

Acetone/

H2O = 2/1 (v/v), 

2 mL/phút

Bu-F2

Bu-F2.1

MeOH/H2O = 1/1 (v/

v), 2 mL/phút
SKC-18

AA16 (25.1 mg)

SKC-18

Acetone/

H2O = 1/2 (v/v), 

1 mL/phút

Bu-F2.1.2

AA17 (9 mg)

Acetone/n-BuOH/

H2O = 1/0.5/2 (v/v/v), 

1 mL/phútSKC-18

Bu-F3

Bu-F3.1

MeOH/H2O = 1/2 (v/

v), 2 mL/phút
SKC-18

AA18 (20.5 mg)

SKC-18

Acetone/

H2O = 1/3 (v/v), 

1 mL/phút

AA19 (50 mg)

MeOH/DCM 

= 1/5 (v/v)SKC

Ghi chú:

    - SKC : Sắc ký cột silica gel

    - SKC-18: Sắc ký cột silica gel C18 pha đảo

 

Hình 2.3: Sơ đồ phân lập cao chiết n-butanol 
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2.4.4. Xác định hoạt tính độc tế bào trên dòng tế bào HeLa ( tế bào ung thư cổ tử 

cung) và tế bào A549 (tế bào ung thư gan)  

Được thực hiện trên các dòng tế bào ung thư HeLa (cổ tử cung): do GS. TS. J. 

M. Pezzuto, Trường Đại học Hawaii và GS. Jeanette Maier, trường Đại học Milan, 

Italia cung cấp. Các hóa chất cần thiết khác của các hãng Sigma, GIBCO, Invitrogen 

v.v. 

Phương pháp nuôi cấy tế bào in vitro: Các dòng tế bào ung thư được nuôi cấy 

dưới dạng đơn lớp trong môi trường nuôi cấy DMEM với thành phần kèm theo gồm 2 

mM L-glutamine, 10 mM HEPES, và 1,0 mM sodium pyruvate, ngoài ra bổ sung 10% 

fetal bovine serum - FBS (GIBCO).  

Tế bào được cấy chuyển sau 3-5 ngày với tỉ lệ (1:3) và nuôi trong tủ ấm CO2 ở điều 

kiện 37oC, 5% CO2. 

          Phương pháp xác định hoạt tính kích hoạt caspase 3: 

 Tế bào đã được kích thích với mẫu thử sẽ được ly giải với 50 μl cell lysis buffer 

trong 10 phút.  

 Ly tâm thu dịch tế bào. Xác định hàm lượng protein trong dịch tế bào 

 Pha loãng protein với nồng độ 50μg trong 50μl cell lysis buffer cho mỗi phản 

ứng. 

 Cho 50 μl dung dịch 2x Reaction Buffer  

 Cho 5 μl cơ chất DEVD-pNA (nồng độ 200 μM) và ủ 370C trong 1 tiếng.. 

 Đọc kết quả trên máy microplate reader ở bước sóng 405 nm 
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Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả phân tích định tính thành phần nhóm hợp chất 

Phân tích định tính các hợp chất hữu cơ thiên nhiên trong mẫu nghiên cứu là việc làm 

cần thiết trước khi tiến hành các bước thực nghiệm phân lập, xác định cấu trúc và đánh giá 

hoạt tính sinh học của các hợp chất. 

Các phản ứng định tính được trình bày ở mục 2. Kết quả định tính thành phân 

hóm hợp chất có trong cao chiết ethanol 90%, dichloromethane, ethyl acetate và n-

butanol được tổng hợp ở bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Kết quả định tính một số nhóm chất hữu cơ có trong cao chiết ethanol 90% 

(EtOH), dichloromethane (DCM), ethyl acetate (EA) và n-butanol (BuOH) 

TT Nhóm chất Phản ứng Kết quả định tính thành phần 

EtOH DCM EA BuOH 

1 Polyphenol dd FeCl3 5% +++ ++ +++ +++ 

H2SO4 đặc - - + + 

2 Alkaloid Dragendoff + + + + 

Mayer - - - - 

3 Flavonoid Mg/HCl đặc ++ + ++ ++ 

4 Coumarin NaOH đặc + + + + 

5 Steroid Liberman-Bourchar +++ +++ +++ +++ 

6 Glycoside tim Keller-Kilian - - - - 

7 Saponin Tạo bọt +++ + +++ +++ 

Liberman-Bourchar +++ +++ +++ +++ 

+++: Hiện tượng rất rõ; ++ Hiện tượng rõ;  

+: Có hiện tượng; -: Không có hiện tượng 

Từ kết quả phân tích ở bảng trên ta thấy trong cao chiết etanol của thân rễ loài 

tri mẫu có mặt nhóm hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học như hợp chất phenolic, 

steroid và saponin. Khi chiết phân đoạn cao chiết ethanol theo chiều tăng dần độ 

phân cực của dung môi (Từ dichloromethane, ethyl acetate và n-butanol) các nhóm 
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chất do có độ phân cực khác nhau nên mức độ phân bố có sự khác nhau. Các nhóm 

hợp chất này có ý nghĩa trong việc ứng dụng làm thuốc chữa bệnh:  tác dụng chống 

oxi hóa, tác động lên enzym, kháng sinh, chống viêm, điều trị ung thư, diệt khuẩn, hạ 

huyết áp. Steroid và saponin có tác động tới hệ thần kinh, điều trị ung thư, diệt 

khuẩn, hạ huyết áp,… Đây là cơ sở để tiến hành các nghiên cứu tiếp theo. 

 Sau khi định tính nhóm hợp chất, chúng tôi tiến hành sắc ký để phân lập các hợp 

chất thu được 19 hợp chất được phân lập bằng phương pháp sắc ký cột với các hệ dung 

môi rửa giải khác nhau và kết tinh lại để tinh chế chất như đã trình bày ở phần thực 

nghiệm. 

 Các chất rắn này được được dùng làm thực nghiệm đo phổ để xác định cấu trúc 

và đánh giá hoạt tính sinh học.  

3.2. Kết quả xác định cấu trúc các hợp chất trong cao chiết dichloromethane 

3.2.1. Hợp chất AA1 

Bảng 3.2. Số liệu phổ NMR của chất AA1 và hợp chất tham khảo 

Ví trí 
Số liệu đo 13C 

NMR (ppm) 

Số liệu tham khảo 13C -

NMR (ppm) của 

β-Sitosterol [2] 

1H NMR (ppm), J  

(Hz) 

1 37.27 37.51 1.53-1.78 (m) 

2 36.16 31.90 1.16-1.78 (m) 

3 71.81 72.01 3.47 (m) 

4 42.32 42.50 1.40-1.67 (m) 

5 140.76 140.91  

6 121.72 121.9 5.29 (br d, 3.5) 

7 31.92 32.10 1.40-1.95 (m) 

8 31.69 32.11 1.78 (m) 

9 50.15 50.32 1.76 (m) 

10 36.52 36.74  

11 21.10 21.35 1.56 (m); 1.67 (m) 

12 39.79 39.96 1.55 (m); 1.65 (m) 

13 42.34 42.67  

14 56.78 56.93 2.03 (m) 
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15 24.32 26.34  

16 28.26 28.56  

17 56.07 56.37  

18 12.00 13.38 0.77 (s) 

19 19.41 19.25 0.95 (s) 

20 33.96 34.24  

21 26.10 26.33 0.74 (d, 6.6) 

22 45.85 45.85 1.16 -1.18 (m) 

23 23.08 23.32 1.76-1.83 (m) 

24 12.06 12.28 1.87 (m) 

25 29.17 29.46 1.87 (m); 1.89 (m) 

26 19.83 20.15 0.79 (t, 6.5) 

27 19.05 19.66 1.98 (m) 

28 18.79 19.07 0.86 (d, 8.4) 

29 11.87 12.08 
0.63 (d, J = 6.6 Hz, 

3H). 

 Hợp chất AA1 thu được dưới dạng tinh thể màu trắng. Phổ 
1

H-NMR thấy xuất 

hiện tín hiệu của nhóm β-OH (δH 3.47, m, H-3). Trên phổ cộng hưởng proton cũng 

xác nhận sự có mặt của liên đôi tại δH 5.29 (br d, 3.5). Tín hiệu cộng hưởng của 2 

nhóm methyl bậc ba tại δH 0.77 (s), 0.95 (s); 3 nhóm methyl bậc hai tại δH 0. 0.63 (d, 

J = 6.6 Hz), 0.74 (d, J = 6.5 Hz), δH 0.84 (3H, d, J = 8.4 Hz) và 1 nhóm thế methyl 

bậc một tại δH 0.79 (t, J = 6.5 Hz).   
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Hình 3.1. Phổ 1H-NMR của chất AA1 

Phổ 
13

C-NMR của AA1 xuất hiện 29 tín hiệu cacbon, đặc biệt, tín hiệu của 

hai cặp olefin được xác nhận tại C-5 (δC 140.76)/C-6 (δC 121.72). Qua phổ DEPT-

135, HSQC, HMBC xác nhận sự quy kết như trong Bảng 3.1 là phù hợp. 

Dựa vào các phân tích trên và kết hợp so sánh số liệu phổ 
13

C-NMR của 

AA1 với các số liệu đã được công bố của β-Sitosterol [3] thấy hoàn toàn phù hợp. 

Như vậy, AA1 có thể được khẳng định là β-Sitosterol. 
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Hình 3.2. Phổ 13C-NMR của chất AA1 

 

Hình 3.3. Phổ DEPT - 135 của chất AA1 
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Hình 3.4. Phổ HSQC của chất AA1 

 

 

Hình 3.5. Phổ HMBC của chất AA1 
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Hình 3.6. Cấu trúc hóa học của chất AA1 

 

3.2.1. Hợp chất AA2 

Bảng 3.3: Số liệu phổ NMR của AA2  

Ví trí 
Số liệu đo 13C NMR 

(ppm) 

Một số tín hiệu cộng hưởng quan trọng 

trên 1H NMR của AA2 (ppm), J (Hz) 

1 37.01  

2 37.18 2.32 (1H, m, H-2α) 

3 213.09  

4 42.35 2.69 (1H, dd, J=14.6, 14.0Hz, H-4α) 

5 44.24  

6 26.55  

7 26.04  

8 35.20  

9 40.85  

10 35.03  

11 21.02  

12 40.13  

13 40.68  

14 56.28  

15 31.71  

16 80.88 4.42 (1H, q, J= 7.6 Hz) 

17 62.09  

18 16.48 1.04(3H, s) 

19 22.68 0.79 (3H, s) 

20 42.15  

21 14.34 1.08 (3H, d, J = 7.1 Hz) 

22 109.73  

23 27.08  

24 25.78  
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25 25.96  

26 65.16 3.95 (1H, dd, J = 11.1, 2.7 Hz). 

3.31 (1H, d, J = 11.1 Hz) 

27 16.05 1.00 (3H, d, J = 6.9 Hz) 

 

Hình 3.7: Phổ 1H-NMR của chất AA2 

Bảng 3.4: Một số tín hiệu cộng hưởng trên 1H-NMR  

của chất AA2 và Sarsasapogenone 

Ví trí 
Số liệu đo 1H NMR của AA2 (ppm), 

J (Hz) 

Số liệu đo 1H NMR của 

sarsasapogenone  (ppm), J (Hz)[9] 

2 2.32 (1H, m, H-2α) 2.31 (1H, m, H-2α), 

4 2.69 (1H, dd, J= 14.5, 14.1, H-4α) 2.68 (1H, dd, J = 14.6, 14.0, H-4α) 

16 4.42 (1H, q, J= 7.6)  4.42 (1H, q, J = 7.4) 

18 1.04(3H, s) 1.04 (3H, s) 

19 0.79(3H, s) 0.79 (3H, s) 

21 1.08 (3H, d, J = 7.1 ) 1.08 (3H, d, J = 7.1, H-21) 
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Ví trí 
Số liệu đo 1H NMR của AA2 (ppm), 

J (Hz) 

Số liệu đo 1H NMR của 

sarsasapogenone  (ppm), J (Hz)[9] 

26 
3.95 (1H, dd, J = 11.1, 2.7 ). 

3.31 (1H, d, J = 11.1) 

 3.95 (1H, dd, J = 11.0, 2.7, H-26β) 

 3.29 (1H, d, J =11.0, H-26α) 

27 1.00 (3H, d, J = 6.9) 1.00 (3H, d, J = 6.7) 

 Phổ 1H - NMR của chất AA2 cho thấy 2 tín hiệu singlet ở δ = 1.04 ppm và 

0.79 (3H) và 2 tín hiệu doublet ở δ = 1.08  ppm (J = 7.1 Hz) và 1,00  (J = 6.9 Hz) lần 

lượt tương ứng với 4 nhóm metyl ở C-18, C-19, C-21, C-27.  

Ở H-26 có tín hiệu doublet ở δ = 3.31 (J = 11,1 Hz) của Hα và δ = 3,95 (J = 

11.2; 2.7 Hz) của Hβ là hai tín hiệu cộng hưởng của hai proton trong metylen (-CH2-) 

trong vòng no; ở H-16 có tín hiệu quarter ở δ = 4.42 (J =  7.6 Hz) cho thấy có nguyên 

tử H của cacbon có liên kết C-O.  

Trên phổ 1H - NMR không thấy xuất hiện tín hiệu cộng hưởng của H-3 (có δ 

khoảng 3,94 ppm , vân đơn (sarsasaponin)), đồng thời độ chuyển dịch hóa học của H-2 và 

H-4 tăng so với trong sarsasaponin, nên có thể nhóm OH và H không có ở vị trí C-3.  

 

Hình 3.8: Phổ 13C-NMR của chất AA2 
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Bảng 3.5: Số liệu phổ 13C- NMR của chất AA2 và sarsasapogenone 

Ví trí 
Số liệu đo 13C NMR của AA2 

(ppm) 

Số liệu đo 13C NMR của 

sarsasapogenone (ppm)[9] 

1 37.01 37.03 

2 37.18 37.19 

3 213.09 213.11 

4 42.35 42.37 

5 44.24 44.26 

6 26.55 26.58 

7 26.04 26.07 

8 35.20 35.24 

9 40.85 40.91 

10 35.03 35.06 

11 21.02 21.05 

12 40.13 39.17 

13 40.68 40.71 

14 56.28 56.31 

15 31.71 31.74 

16 80.88 80.92 

17 62.09 62.14 

18 16.48 16.50 

19 22.68 22.70 

20 42.15 42.19 

21 14.34 14.34 

22 109.73 109.75 

23 27.08 26.00 

24 25.78 25.81 

25 25.96 27.11 

26 65.16 65.19 

27 16.05 16.07 
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Phổ 13C-NMR cho thấy δ ppm ở bảng 3.4 tương ứng với 4 nhóm metyl là 16.48 

(CH3-18), 22.68 (CH3-19), 14.34 (CH3-21), 16.05 (CH3-27).  

Ngoài ra còn có tín hiệu cộng hưởng có δ =  80.88 (C-16), 62.09 (C-17), 65.16 

(C-26),  cho thấy sự xuất hiện của liên kết C-O. Ở C-22 có tín hiệu δ = 109.73,  δ lớn 

hơn so với δ của C-26, C-17, C-16 nên chứng tỏ C-22 liên kết với 2 nguyên tử O. 

Đặc biệt,  trên phổ 13C NMR có xuất hiện píc có δ = 213.09 tương ứng với độ 

chuyển dịch hóa học của nguyên tử C trong xeton, và không có tín hiệu cộng hưởng 

của C-3 dạng liên kết đơn với oxi, do đó có thể nhóm C3-OH đã chuyển thành C=O.  

Kết luận: Căn cứ các giá trị phổ  1H và 13C NMR của chất AA2 và so sánh với 

các giá trị phổ cộng hưởng từ hạt nhân của sarsasapogenone trong các tài liệu tham 

khảo ta có thể kết luận AA2 là sarsasapogenone [14] 
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Hình 3.9. Công thức cấu tạo của AA2 (sarsasapogenone) 

 

3.2.3. Hợp chất AA3 

Bảng 3.6. Số liệu phổ NMR của AA3  

Ví trí Số liệu đo 13C NMR (ppm) 1H NMR (ppm), J  (Hz) 

1 29.95 1.53-1.78 (m) 

2 27.81 1.16-1.78 (m) 

3 67.08 4.04 (1H, s) 

4 33.53 1.40-1.67 (m) 

5 36.52 2.01 (m) 

6 26.56 1.36 (m) – 1.56 (m) 

7 26.54 1.40-1.95 (m) 

8 35.27 1.78 (m) 
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Ví trí Số liệu đo 13C NMR (ppm) 1H NMR (ppm), J  (Hz) 

9 40.31 1.76 (m) 

10 35.27  

11 20.90 1.56 (m); 1.67 (m) 

12 39.85 1.55 (m); 1.65 (m) 

13 40.67  

14 56.47 2.03 (m) 

15 31.74 1.76-2.01 (m) 

16 81.02 4.33 (1H, q, J= 7.8 Hz) 

17 62.08 2.02 (m) 

18 16.50 0.91 (3H, s) 

19 23.92 0.69 (3H, s) 

20 42.11 2.03 (m) 

21 14.34 1.02 (3H, d, J = 7.1 Hz) 

22 109.75  

23 27.08 1.76-1.83 (m) 

24 25.77 1.80-1.86 (m)  

25 25.94 1.87 (m); 1.89 (m) 

26 65.14 
3.88 (1H, dd, J = 11.2, 2.7 Hz). 

3.23 (1H, d, J = 11.2 Hz) 

27 16.05 0.92 (3H, d, J = 6.9 Hz) 

 

Hình 3.10: Phổ 1H-NMR của chất AA3 
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Bảng 3.7: Mốt số tín hiệu cộng hưởng trên 1H-NMR  

của chất AA3 và Sarsasapogenin 

Vị trí của H 
AA3 

δH  (ppm), J (Hz) 

Sarsasapogenin 

δH  (ppm), J (Hz) [9] 

18-CH3 0.91 (3H, s) 0.98 (3H, s) 

19-CH3 0.69 (3H, s) 0.76 (3H, s) 

21-CH3 1.02 (3H, d, J = 7.1) 1.08 (3H, d, J = 7.1) 

27-CH3 0.92 (3H, d, J = 6.9) 0.97 (3H, d, J = 6.9) 

26 

 

3.88 (1H, dd, J = 11.2, 2.7, Hβ-26) 

3.23 (1H, d, J = 11.2, Hα-26) 

3.95 (1H, dd, J = 11.0, 2.7) 

3.29 (1H, d, J = 11.0) 

H-3 4.04 (1H, s) 4.10 (1H, m) 

H-16 4.33 (1H, q, J= 7.8) 4.41 (1H, q, J = 7.7) 

         

Phổ 1H - NMR của chất AA3 cho thấy 2 tín hiệu singlet ở δ = 0.91 ppm và 0.69 

(3H) và 2 tín hiệu doublet ở δ = 1.02  ppm (J = 7.1 Hz) và 0.92 (J = 6.9 Hz) lần lượt 

tương ứng với 4 nhóm metyl ở C-18, C-19, C-21, C-27.  

Ở H-26 có tín hiệu doublet ở δ = 3.23 (J = 11.2 Hz) của Hα và δ = 3.88 (J = 

11.2; 2.7 Hz) của Hβ là hai tín hiệu cộng hưởng của hai proton trong metylen (-CH2-) 

trong vòng no; ở H-16 có tín hiệu quarter ở δ = 4.33 (J = 7.8 Hz) cho thấy có nguyên 

tử H của cacbon có liên kết C-O.  

Ngoài ra, phổ 1H - NMR còn cho thấy tín hiệu ở δ = 4.04 (1H, s) của H-3 

tương ứng với sự xuất hiện của nhóm OH ở vị trí C -3. Khi đối chiếu các tín 

hiệu cộng hưởng proton của AA3 với sarsasapogenin ta thấy tương thích.  
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Hình 3.11:  Phổ 13C NMR của chất AA3 

Bảng 3.8: Số liệu phổ 13C- NMR của chất AA3 và sarsasapogenin 

Ví trí 
Số liệu đo 13C NMR 

của AA3 (ppm) 

Số liệu đo 13C NMR của 

sarsasapogenin (ppm)[9] 

1 29.95 30.00 

2 27.81 27.88 

3 67.08 67.14 

4 33.53 33.63 

5 36.52 36.59 

6 26.56 26.61 

7 26.54 26.59 

8 35.27 35.34 

9 40.31 40.37 

10 35.27 35.34 

11 20.90 20.95 

12 39.85 39.94 
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Ví trí 
Số liệu đo 13C NMR 

của AA3 (ppm) 

Số liệu đo 13C NMR của 

sarsasapogenin (ppm)[9] 

13 40.67 40.73 

14 56.47 56.54 

15 31.74 31.80 

16 81.02 81.05 

17 62.08 62.21 

18 16.50 16.51 

19 23.92 23.94 

20 42.11 42.18 

21 14.34 14.34 

22 109.75 109.74 

23 27.08 27.14 

24 25.77 25.83 

25 25.94 26.02 

26 65.14 65.18 

27 16.05 16.08 

  

 Phổ 13C-NMR của AA3 cho thấy có 27 tín hiệu cộng hưởng tương ứng với 27 

nguyên tử cacbon.  Bốn nhóm metyl có các tín hiệu cộng hưởng tương ứng là 16.50 

(CH3-18), 23.92 (CH3-19), 14.34 (CH3-21), 16.05 (CH3-27).  

Ngoài ra còn có tín hiệu  δ = 67.08 (C-3), 81.02 (C-16), 62.08 (C-17), 65.14 (C-

26) cho thấy sự xuât hiện của nguyên tử cacbon có liên kết C-O. Ở C-22 có tín hiệu δ 

=109.75 lớn hơn nhiều so với δ của C-3, C-26, C-17, C-16 và tương ứng với nguyên tử 

C-1 trong  phân tử đường có liên kết glycoside ở vị trí C-1 nên có thể suy luận rằng C-

22 liên kết với 2 nguyên tử O.  

Các tín hiệu cộng hưởng của các nguyên tử C của AA3 so với sarsasaponin là 

tương đồng nhau. 
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Hình 3.12: Phổ HMBC của chất AA3 

 

Hình 3.13: Một số tín hiệu quan trọng trên phổ HMBC của chất AA3 

 Phổ HMBC chỉ ra một số sự tương quan quan trọng giữa tín hiệu của metyl H-

21 và tín hiệu C-20 và C-17; proton H-19 với H-21 và C-17. Ngoài ra, cấu hình 25S  

của hợp chất đang cần xác định cấu trúc được suy luận dựa trên sự khác nhau trong sự 

thay đổi độ chuyển dịch hóa học của proton dạng geminal của H-26 (δ = 3.23) (Hα-26) 

và (δ = 3.88) (Hβ-26) (Δαβ:0.65) trong khi sự khác nhau thông thường của hợp chất 25S 

là >=0.57 còn 25R là <=0.48. 

Phổ khối EIS-MS của chất AA3 có pic ion ở m/z 417,43 [M+H]+ (100%), 

399,42  [M+H- H2O]+, kết hợp với số nguyên tử cacbon trên phổ 13C-NMR từ đó xác  

định được công thức phân tử là C27H44O3. 
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Hình 3.14. Phổ khối lượng EIS-MS của AA3 

        Căn cứ các giá trị phổ MS, 1H và 13C NMR, và phổ tương quan hai chiều HMBC 

của chất AA3 và so sánh với các giá trị phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 

sarsasapogenin trong các tài liệu tham khảo ta có thể kết luận AA3 là  Sarsasapogenin 

[9]. 
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Hình 3.15: Công thức cấu tạo của chất AA3 (Sarsasapogenin) 

3.2.4. Hợp chất AA4 

Cấu trúc hóa học của chất AA4 được xác định dựa và 1H-NMR, 13C-NMR, 

HSQC, HMBC, MS và có so sánh với các tài liệu tham khảo.  
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Bảng 3.9. Số liệu phổ NMR của chất AA4 

Vị trí Số liệu đo 13C NMR (ppm) 1H NMR (ppm), J  (Hz) 

1 31.40 1.68, 1.70 (m) 

2 42.29 2.20, 2.32 (m) 

3 71.75 3.49 (m) 

4 32.06 1.54, 1.97 (m) 

5 140.80  

6 121.43 5.35 (dt, J = 4.6, 2.1 Hz, 1H) 

7 31.86 1.12, 1.29 (m) 

8 31.64 1.85 (m) 

9 50.07 0.94 (m) 

10 36.65  

11 37.23 1.08, 1.83 (m) 

12 20.89 1.46, 1.51(m) 

13 40.28  

14 56.53 1.11 (m) 

15 39.80 1.17, 1.75 (m) 

16 80.83 4.41 (td, J = 8.0, 6.5 Hz, 1H) 

17 62.11  

18 17.14 0.79 (3H, s) 

19 19.43 1.03 (3H, s) 

20 41.62 1.86 (m) 

21 14.53 0.97 (d, J = 7.1 Hz, 3H) 

22 109.29  

23 31.46 1.83, 1.85 (m) 

24 28.82 1.44,  1.82 (m) 

25 30.32 1.63 (m) 

26 66.86 3.37, 3.46 (m) 

27 16.29 0.79 (3H, d, J = 7.5 ) 

Hợp chất AA4 cũng thu được dưới dạng tinh thể màu trắng. Phổ 1H-NMR thấy 

xuất hiện tín hiệu cộng hưởng của nhóm methyl bậc ba tại δH 0.79 (s);1.03 (s); 2 nhóm 

methyl bậc hai tại δH 0.79 (3H, d, J = 7.5 ), 0.97 (d, J = 7.1 Hz, 3H); hai proton ở vị trí 

C-26 (δH 3.37, 3.46 (m)) và một proton ở C-16 có δH 4.41 (td, J = 8.0, 6.5 Hz, 1H).  
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Hình 3.16. Phổ 1H-NMR của chất AA4 

Phổ 13C-NMR của AA4 xuất hiện 27 tín hiệu cacbon; đặc biệt, tín hiệu của C-

22 (δC 109.29) tương ứng với nguyên tử C có liên kết trực tiếp với hai nguyên tử oxi; 

C-16 (δC 80.83) tương ứng với cacbon bậc 3 liên kết với oxi. Các tín hiệu cộng hưởng 

của các nhóm metyl (-CH3) δC: 17.14 (C-18); 19.43 (C-19); 14.53 (C-21); 16.29 (C-

27). Ngoài ra, cấu hình 25R của hợp chất đang cần xác định cấu trúc được suy luận 

dựa trên sự khác nhau trong sự thay đổi độ chuyển dịch hóa học của proton dạng 

geminal của H-26 (δH = 3.37, 3.46 ppm) (Δαβ:  0.09 ppm) trong khi sự khác nhau thông 

thường của hợp chất 25S là ≥ 0.57 còn 25R là ≤ 0.48.  

Đồng thời trên phổ HMBC của chất AA4 cho thấy một số tương tác H-C như ở 

các vị trí liên kết cơ bản như H-26 với C-22 cho thấy trong phân tử có sự khép vòng 

tại dị vòng sáu cạnh chứa oxi. Ngoài ra, một số tương tác điển hình khác thể hiện trên 

hình 3.1 kết hợp phân tích với phổ DEPT-135, phổ NOESY ta có thể quy kết các tín 

hiệu cộng hưởng như trong bảng 3.1. 



  64 
 

 
 

 

Hình 3.17. Phổ 13C -NMR của chất AA4 

 

Hình 3.18. Phổ DEPT-135 của chất AA4 
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Hình 3.19. Phổ HSQC của chất AA4 

 

Hình 3.20. Phổ HMBC của chất AA4 
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Hình 3.21. Phổ NOESY của chất AA4 

Trên phổ khối lượng của chất AA4, có píc ion có m/z 415 [M+H]+, kết hợp với kết quả 

phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C NMR thấy chất AA4 có 27 nguyên tử 

cacbon, do đó thấy chất AA4 có công thức phân tử là: C27H42O3.  

 

Hình 3.22. Phổ ESI – MS của chất AA4 
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Dựa vào các phân tích phổ 1H, 13C, HSQC, HMBC, DEPT-135, NOESY và 

phổ khối lượng của chất AA4 và kết hợp so sánh số liệu phổ 13C-NMR của chất AA4 

với các số liệu đã được công bố của về các tín hiệu cộng hưởng từ hạt nhân của  

diosgenin [17] thấy hoàn toàn phù hợp. Như vậy, chất AA4 có thể được khẳng định là 

diosgenin.  

 

Hình 3.23. Cấu trúc của AA4 

3.2.5. Hợp chất AA5 

          Hợp chất AA5 đã được phân lập từ phân đoạn DCM. Giá trị phổ cộng hưởng từ 

hạt nhân của chất AA5  được tiến hành đo trên hệ máy cộng hưởng từ 500 MHz tại 

khoa hóa học, Đại học KHTN-ĐHQG trong dung môi CDCl3, chất chuẩn đối chứng là 

TMS. 

 

Hình 3.24. Phổ 1H-NMR của chất AA5  
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Phổ 1H-NMR của chất AA5 cho một tín hiệu của triplet tại δH 0.88 (t, J = 7.6 Hz, 

3H) tương ứng với 3 proton của nhóm metyl liên kết với một nhóm CH2. Một tín hiệu 

của triplet tại δH 3.64 (t, J = 7.4 Hz, 2H) tương ứng với 2 proton của nhóm metylen 

liên kết với một nhóm CH2 và có khả năng liên kết với nhóm OH.  

 

Hình 3.25. Phổ 13C-NMR của chất AA5  

Trên phổ có các tín hiệu cacbon tương ứng với nguyên tử C liên kết với oxi (δC = 

63.1 ppm)và cacbon trong nhóm metyl (δC = 14.1 ppm) và các nguyên tử cacbon của 

các nhóm metylen được xác định dựa trên dữ liệu phổ DEPT-135. 

 

Hình 3.26. Phổ DEPT-135 của chất AA5  
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Trên phổ tương quan hai chiều HSQC và HMBC ta nhận thấy các tín hiệu 

tương tác trực tiếp và gián tiếp của các nguyên tử cacbon và hidro.  

 

Hình 3.27. Phổ HSQC của chất AA5 

 

Hình 3.28. Sự tương quan giữa HC của chất AA5  (HMBC) 

Kết hợp với phổ khối lượng có peak ion m/z 413  [M+3H]+ (100%) do đó công thức 

cấu tạo của hợp chất là  
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Hình 3.29. Phổ khối lượng của AA5  

             Căn cứ các giá trị phổ 1H-NMR và 13C-NMR, và phổ tương quan hai chiều 

HMBC và phổ khối của chất AA5  có thể kết luận AA5  là octacosan-1-ol. Đây là hợp 

chất có trong lúa mì và trong một số loài côn trùng như sâu keo (Spodoptera 

frugiperda). Đây là chất lần đầu tiên phân lập được từ loài thực vật này.  

 

Hình 3.30. Công thức cấu tạo của AA5  

3.2.6. Hợp chất AA6 

Bảng 3.10: Số liệu phổ NMR của chất AA6  

Ví trí Số liệu đo 13C NMR (ppm) 1H NMR (ppm), J  (Hz) 

1 31.58 1.81, 1.39 (m) 

2 42.27 2.20, 2.32 (m) 

3 71.71 3.51 (m) 

4 32.01 1.54, 1.98 (m) 

5 140.82  

6 121.33 5.34 (dt, J = 5.0, 1.9 Hz, 1H) 

7 31.66 1.12, 1.37 (m) 

8 31.63 1.85 (m) 

9 49.66 0.98 (m) 

10 36.62  

11 37.20 1.06, 1.84 (m) 

12 20.69 1.43, 1.51(m) 

13 43.75  
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Ví trí Số liệu đo 13C NMR (ppm) 1H NMR (ppm), J  (Hz) 

14 52.88 1.71 (m) 

15 30.77 1.67, 1.75 (m) 

16 90.97 3.97 (t, J = 7.6 Hz, 1H) 

17 90.16  

18 17.09 0.82 (3H, s) 

19 19.41 1.03 (3H, s) 

20 44.60 2.03 (m) 

21 8.05 0.90 (d, J = 7.2 Hz, 3H) 

22 110.08  

23 31.21 2.06 (m) 

24 28.10 1.48,  1.63 (m) 

25 30.08 1.63 (m) 

26 66.82 3.38, 3.49 (m) 

27 17.04 0.80 (d, J = 6.4 Hz, 3H) 

Hợp chất AA6 cũng thu được dưới dạng bột màu trắng. Trên phổ 1H-NMR của 

chất AA6 thấy xuất hiện tín hiệu cộng hưởng của nhóm methyl bậc ba tại δH 0.82 (3H, 

s); 1.03 (3H, s); 2 nhóm methyl bậc hai tại δH 0.80 (d, J = 6.4 Hz, 3H), 0.90 (d, J = 7.2 

Hz, 3H); hai proton ở vị trí C-26 (δH 3.38, 3.49 (m)) và một proton ở C-16 có δH 3.97 

(t, J = 7.6 Hz, 1H).  Ngoài ra,  tín hiệu cộng hưởng của một proton trong 

l iên kết bội có δH 5.34 (dt, J = 5.0, 1.9 Hz, 1H) tại vị trí C6. 

 

Hình 3.31: Phổ 1H-NMR của chất AA6 
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Phổ 13C-NMR của AA6 xuất hiện 27 tín hiệu cacbon; đặc biệt, trong số 

các t ín hiệu cộng hưởng của carbon có tín hiệu của C-22 (δC 110.08) tương 

ứng với nguyên tử C có liên kết trực tiếp với hai nguyên tử oxi; C-16 (δC 90.97) tương 

ứng với cacbon bậc 2 liên kết với oxi. Tín hiệu cộng hưởng của nguyên tử cacbon bậc 

3 (C17, δC 90.16 ppm) liên kết với nhóm hydroxyl. Các tín hiệu cộng hưởng của các 

nhóm metyl (-CH3) δC:  17.09 (C-18); 19.41 (C-19); 14.53 (C-21); 16.29 (C-27). Trong 

phân tử chất 1, còn có hai nguyên tử cacbon tương ứng với liên kết đôi C=C có δC  

121.33 (C6) và 140.82 (C5) ppm. 

Ngoài ra, cấu hình 25R của hợp chất đang cần xác định cấu trúc được suy luận 

dựa trên sự khác nhau trong sự thay đổi độ chuyển dịch hóa học của proton dạng 

geminal của H-26 (δH = 3.38, 3.49 ppm) (Δαβ:  0.11 ppm) trong khi sự khác nhau thông 

thường của hợp chất 25S là ≥ 0.57 còn 25R là ≤ 0.48 [20]. 

 

Hình 3.32. Phổ 13C -NMR của chất AA6 

Kết hợp phân tích với phổ HSQC, DEPT-135, phổ NOESY và phổ COSY của 

chất AA6 ta có thể quy kết các tín hiệu cộng hưởng như trong bảng trên. 
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Hình 3.33. Phổ DEPT-135 của chất AA6 

 

Hình 3.34: Phổ HSQC của chất AA6 
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Hình 3.35: Phổ COSY của chất AA6 

 

Hình 3.36: Phổ NOESY của chất AA6 

Trên phổ khối lượng của chất 1, có píc ion có m/z 431 [M+H]+, kết hợp với kết quả 

phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C NMR thầy chất AA6 có 27 nguyên tử 

cacbon, do đó thấy chất AA6 có công thức phân tử là: C27H42O4.  
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Hình 3.37: Phổ khối lượng của chất AA6 

Dựa vào các phân tích phổ 1H, 13C, HSQC, DEPT-135, COSY, NOESY và phổ 

khối lượng của chất AA6 và kết hợp so sánh số liệu phổ 13C-NMR của AA6 với các số 

liệu đã được công bố của về các tín hiệu cộng hưởng tù hạt nhân của  diosgenin [17] 

thấy có nhiều điểm tương đồng. Như vậy, chất AA6 có thể được khẳng định là 17-

hydroxydiosgenin.  

 

Hình 3.38. Cấu trúc của AA6 

3.2.7. Hợp chất AA7 

Bảng 3.11: Số liệu phổ NMR của AA7 

Ví trí Số liệu đo 13C NMR (ppm) 1H NMR (ppm), J  (Hz) 

1 36.89 1.73-1.78 (m) 

2 67.69 3.62 (d, J = 10.5 Hz) 

3 69.88 3.94 (1H, s) 

4 32.34 1.40-1.67 (m) 

5 41.31 2.01 (m) 
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Ví trí Số liệu đo 13C NMR (ppm) 1H NMR (ppm), J  (Hz) 

6 26.56 1.36 (m) 

7 25.78 1.40-1.95 (m) 

8 35.36 1.78 (m) 

9 40.20 1.76 (m) 

10 35.46  

11 21.07 1.56 (m); 1.67 (m) 

12 38.41 1.55 (m); 1.65 (m) 

13 40.65  

14 56.34 1.78 (m) 

15 31.71 2.01 (m) 

16 80.96 4.33 (1H, q, J = 7.8 Hz) 

17 62.08 2.00 (m) 

18 16.49 0.92 (3H, s) 

19 23.76 0.77 (3H, s) 

20 42.14 2.03 (m) 

21 14.34 1.08 (3H, d, J = 7.1 Hz) 

22 109.75  

23 27.09 1.76-1.83 (m) 

24 25.78 1.87 (m) 

25 25.96 1.87 (m); 1.89 (m) 

26 65.16 3.88 (1H, dd, J = 11.1, 2.7 Hz). 

3.23 (1H, d, J = 11.1 Hz) 

27 16.05 0.97 (3H, d, J = 6.9 Hz) 

 

Hình 3.40: Phổ 1H-NMR của chất AA3 
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Hình 3.41: Phổ 13C NMR của chất AA3  

Bảng 3.12: Một số tín hiệu cộng hưởng trên 1H và 13C NMR của chất AA3 

Ví trí 
Số liệu đo 13C NMR 

của AA3 (ppm) 

Số liệu đo 1H NMR của AA3  (ppm), J 

(Hz) 

2 67.69 3.62 (d, J = 10.5) 

3 69.88 3.94 (1H, s) 

16 80.96 4.33 (1H, q, J = 7.8) 

18 16.49 0.92 (3H, s) 

19 23.76 0.77 (3H, s) 

21 14.34 1.08 (3H, d, J = 7.1) 

26 65.16 3.88 (1H, dd, J = 11.1, 2.7). 

3.23 (1H, d, J = 11.1) 

27 16.05 0.97 (3H, d, J = 6.9) 

 

Phổ 1H - NMR của chất AA7 cho thấy 2 tín hiệu singlet ở δ = 0.92 ppm và 0.77 

(3H) và 2 tín hiệu doublet ở δ = 1.08  ppm (J = 7.1 Hz) và 0.97 (J = 6.9 Hz) lần lượt 

tương ứng với 4 nhóm metyl ở C-18, C-19, C-21, C-27.  
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Ở H-26 có tín hiệu doublet ở δ = 3.23 (J = 11.1 Hz) của Hα và δ = 3.88 (J = 

11.1; 2.7 Hz) của H β là hai tín hiệu cộng hưởng của hai proton trong metylen (-CH2-) 

trong vòng no; ở C-16 có tín hiệu quarter ở δ = 4.33 (J =  7.8 Hz) cho thấy có nguyên 

tử H của cacbon có liên kết C-O.  Ở vị trí C-2 có tín hiệu cộng hưởng của δH 3.62  (d, J 

= 10,5 Hz) tương ứng với proton liên kết với C liên kết trực tiếp với oxi. 

Phổ 13C-NMR cho thấy δ ppm tương ứng với 4 nhóm metyl là 16.49 (CH3-18), 

23.76 (CH3-19), 14.34 (CH3-21), 16.05 (CH3-27).  

Ngoài ra còn có tín hiệu cộng hưởng có δC =  67.69 (C-2); 69.88 (C-3); 80.96 

(C-16); 62.08 (C-17); 65.16 (C-26)  cho thấy sự xuất  hiện của liên kết C-O. Ở C-22 có 

tín hiệu δ = 109.75,  δ lớn hơn so với δ của C-26, C-17, C-16 nên chứng tỏ C-22 liên 

kết với 2 nguyên tử O. 

Phổ HMBC chỉ ra một số sự tương quan quan trọng giữa tín hiệu của metyl H-

21 và tín hiệu C-20 và C-17; proton H-19 với H-21 và C-17.  

 

Hình 3.42: Phổ HMBC của chất AA7 
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Hình 3.43: Một số tín hiệu quan trọng trên phổ HMBC của chất AA7 

Kết luận: Đến nay mặc dù chưa có công trình bày nào trình bày các giá trị độ 

chuyển dịch hóa học của chất tinh khiết AA7 nhưng căn cứ các giá trị phổ  1H và 13C 

NMR và phổ tương quan hai chiều HMBC của chất AA7 và so sánh với các giá trị phổ 

cộng hưởng từ hạt nhân của các chất như sarsasapogenin[14] và marcogenin[16] trong 

các hợp chất có liên kết glycoside trong các tài liệu tham khảo ta có thể kết luận AA7 

là marcogenin.  
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Hình 3.44: Công thức cấu tạo của AA7 (marcogenin) 

3.3. Kết quả xác định cấu trúc các hợp chất trong cao chiết ethyl acetate 

3.3.1. Hợp chất AA8  

Bảng 3.13. Số liệu phổ 1H- NMR của chất AA8 và (-)-4’-O-Metylnyasol [23] 

Vị trí 

Chất AA8 

(CDCl3) 

(-)-4’-O-Metylnyasol 

(CDCl3) 

δH δH 

2’&6’ 7.13 (d, J = 8.6 Hz, 2H) 7.24 (2H, d, J = 8.5 Hz, Ar-H) 

2’’&6’’ 6.99 (d, J = 7.9 Hz, 2H) 7.12 (2H, d, J= 8.4 Hz, Ar-H) 

3’&5’ 6.77 (d, J = 8.6 Hz, 2H) 6.87 (2H, d, J = 8.8 Hz, Ar-H) 

3’’&5’’ 6.69 (d, J = 7.9 Hz, 2H) 6.78 (2H, d, J = 8.8 Hz, Ar-H) 

1 6.43 (d, J = 11.5 Hz, 1H) 
6.54 (1H, d, J = 11.6 Hz, Ar- 

CH=CH-CH(CH=CH2)-Ar) 
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Vị trí 

Chất AA8 

(CDCl3) 

(-)-4’-O-Metylnyasol 

(CDCl3) 

δH δH 

4 5.92 (m, 1H) 
6.05 (m, 1H, Ar- 

CH=CHCH(CH=CH2)-Ar) 

2 5.70 (m, 1H) 
5.70 (1H, dd, J = 11.4, 10.6 Hz, Ar-

CH=CHCH(CH=CH2)-Ar) 

3 4.41 (dd, J = 10.1, 6.1 Hz, 1H). 
4.52 (1H, t, J = 9.8, 6.0 Hz, 

ArCH=CHCH(CH=CH2)-Ar) 

ArOH 5.27 (m, 1H, OH)  

5 5.10 - 5.03 (m, 2H) 
5.14-5.19 (2H, m, Ar-CH=CHCH 

(CH=CH2)-Ar) 

1”’ 3.70 (s, 3H) 3.80 (s, 3H, CH3O-) 
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Hình 3.45. Phổ 1H-NMR của chất AA8 

Phổ 1H-NMR của chất AA8  cho các tín hiệu của 2 doublet tại δH7.13 (d, J = 8.6 

Hz, 2H), 6.99 (d, J = 7.9 Hz, 2H) tương ứng với 4 proton trên vòng benzen có nhóm thế 

ở vị trí số 4’ và nhóm có liên kết C=C ở vị trí số 1’; 2 doublet  tại  δH 6.99 (d, J = 7.9 

Hz, 2H) và 6.69 (d, J = 7.9 Hz, 2H) tương ứng với 4 proton trên vòng benzen có nhóm thế 

ở vị trí số 4’’ và cacbon-sp3 ở vị trí số 1”.  Tín hiệu cộng hưởng tại δH 5.10 - 5.03 (m, 2H) 

tương ứng với 2 proton trong nhóm metylen (=CH2) ở vị trí số 5.  Một doublet của proton 

ở δH 6.43 (d, J = 11.5 Hz, 1H) ở vị trí số 1 và một tín hiệu multiplet tại δH 5.70 (m, 1H) ở 

vị trí số 2 trong liên kết olefin phân tử R-Ar-CH(1)=CH(2)-CH(CH=CH2)-Ar-4-R’. Tín 

hiệu cộng hưởng dạng multiplet ở δH 5.92 (m, 1H) của nguyên tử H ở vị trí 4. Ngoài ra, 

trên phổ 1H-NMR của nó còn có một tín hiệu dạng doublet - doublet tại 4.41 (dd, J = 10.1, 

6.1 Hz, 1H) là của proton ở vị trí số 3. Đặc biệt có sự xuất hiện của một tín hiệu singlet ở 

3.70 (s, 3H) tương ứng với nhóm metyl CH3- liên kết với oxi. Các dữ liệu này cho phép 

dự đoán chất AA8 là một hợp chất phenolic và là 4’-O-metylnyasol. 

3.3.1.2. Phân tích phổ 13C-NMR và DEPT-135 
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Hình 3.46. Phổ 13C-NMR của chất AA8 

Bảng 3.14. Số liệu phổ 13C-NMR của chất AA8 và (-)-4’-O-metylnyasol [23] 

Vị trí 

Chất  AA8 

(CHCl3) 

(-)-4’-O-Metylnyasol 

(CDCl3) 

δC (ppm) δC (ppm) 

4’ 158.52 158.7 

4” 154.68 154.2 

4 140.94 140.9 

1” 135.10 135.8 

2 131.88 131.9 

2’&6’ 129.89 129.9 

2”&6” 129,89 130.0 

1’ 129.86 129.1 

1 128.83 128.8 

3”&5” 115.56 115.6 

5 114.93 115.2 

3’&5’ 113.74 113.9 

1’” 52.25 55.4 
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Vị trí 

Chất  AA8 

(CHCl3) 

(-)-4’-O-Metylnyasol 

(CDCl3) 

δC (ppm) δC (ppm) 

3 46.95 47.0 

Trên phổ 13C-NMR của hợp chất AA8 cho thấy sự xuất hiện tín hiệu cộng 

hưởng tương ứng với 17 nguyên tử cacbon (trong đó có 4 cặp nguyên tử cacbon tương 

đương nhau, bao gồm C-3’&C-5’, C-3”&C-5”, C-2”&C-6”,  C-2’&C-6’ và đều là các 

nguyên tử cacbon của nhân benzen). Các tín hiệu cộng hưởng của liên kết olefin 

CH2=CH-tại δC = 115.56 (C-5) và 140.94 (C-4), tín hiệu của một liên kết olefin -

CH=CH- còn lại có tín hiệu cộng hưởng tại δC = 131.88 (C-2) và 128.83 (C-1) và cùng 

tín hiệu của nhóm metin ở vị trí số 3 (δC = 46.95). Đặc biệt trên phổ còn xuất hiện một 

tín hiệu ở δC = 55.25 tương ứng với nhóm metyl (CH3-) liên kết trực tiếp với oxi. 

 

Hình 3.47. Phổ DEPT-135 của chất AA8 

Phân tích phổ 13C-NMR (DEPT) hiển thị tín hiệu cacbon cho thấy hợp chất AA8 

có 4 nguyên tử C không có liên kết trực tiếp với H, một nhóm CH2 (trong liên kết -

CH=CH2) ở δ = 114.93 ppm ứng với độ chuyển dịch hóa học C-5.  
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Hình 3.48. Phổ HMBC của chất AA8 

Bảng 3.15. Sự tương quan giữa HC của chất AA8 

Vị trí 
Chất  AA8   

δH (ppm) δC (ppm) HMBC(HC) 

4’  158.52  

4”  154.68  

4 5.92 (m, 1H) 140.94 C-3, C-2, C-1” 

1”  135.10  

2 5.70 (m, 1H) 131.88 C-3, C-5, C-4, C-1” 

2’&6’ 7.13 (d, J = 8.6 Hz, 2H) 129.89 C-3’&C-5’, C-1, C-4’ 

1’  129.86  

2”&6” 6.99 (d, J = 7.9 Hz, 2H) 129.89 C-3, C-3’’&C-5’’, C-4” 

1 6.43 (d, J = 11.5 Hz, 1H) 128.83 
C-3, C-2’&C-6’, C-4, C-1”, 

C-2 

3”&5” 6.69 (d, J = 7.9 Hz, 2H) 115.56 C-2”&C-6”, C-4”, C-1” 
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Vị trí 
Chất  AA8   

δH (ppm) δC (ppm) HMBC(HC) 

5 5.10 - 5.03 (m, 2H) 114.93 C-3, C-4 

3’&5’ 6.77 (d, J = 8.6 Hz, 2H) 113.74 C-2’&C-6’, C-4’ 

3 4.41 (dd, J = 10.1, 6.1 Hz, 1H). 46.95 
C-5, C-4, C-2, C-2”&C-6”, 

C-1 

1’” 3.70 (s, 3H) 52.25 C-4’ 

Phổ HMBC chỉ ra một số sự tương quan quan trọng giữa tín hiệu của proton H-

1 với C-3, C-2’&C-6’, C-4, C-1” và C-2 cho thấy C-1 liên kết trực tiếp với vòng 

benzen và C-1 liên kết với C-2. Proton H-3 có tương tác với C-5, C-4, C-2, C-2”&C-

6”, C-1 do đó nó liên kết với vòng benzen còn lại. Đặc biệt ta nhận thấy có sự tương 

tác giữa proton H-1”’ với C-4’, do đó nhóm CH3- liên kết với C-C-4’ qua cầu nguyên 

tử oxi. Các tương tác khác thể hiện ở bảng 3.7. 

Căn cứ các giá trị phổ 1H-NMR và 13C-NMR, và phổ tương quan hai chiều 

HMBC của chất AA8 và so sánh với các giá trị phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 4’-O-

metylnyasol trong tài liệu tham khảo ta có thể kết luận AA8 là  4’-O-metylnyasol. 

Cũng như cách xác định cấu tạo của AA8, để xác định xem chất AA8 là (-)-4’-O-

metylnyasol hay (+)-4’-O-metylnyasol, chúng tôi tiến hành xác định góc quay cực của 

AA8 trong dung môi MeOH với nồng độ 0.1 thì thu được góc quay cực âm là [α]25
D = 

-60,5o, do đó có thể khẳng định chất thu được là (-)-4’-O-metylnyasol. 

1

2

3

4

51''
2''

3''

4''

5''

6''

6'

1'
5'

4'

3'
2'

OH

O

1'''
 (-)-4'- -MethylnyasolO

 

Hình 3.49. Công thức cấu tạo của AA8 

(-)-4’-O-Metylnyasol là một norlignan có trong nhiều loài thực vật như 

Anemarrhena asphodeloides, Sonneratia paracaseolaris, Asparagus cochinchinensis. Thể 
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hiện hoạt tính kháng virut mạnh chống lại chủng RSV-A2 giống trong tế bào Hep2, 

với giá trị IC50= 0.39 µM mạnh hơn ribavirin thuốc kháng virut tiêu chuẩn (IC50 = 1.15 

µM) [5]. 

3.3.2. Hợp chất AA9 

Cấu trúc hóa học của AA9 được xác định dựa vào sự kết hợp phổ 1H-NMR, 

13C-NMR, HMBC và tài liệu tham khảo để xác định được công thức cấu tạo của chất 

AA9. 

Bảng 3.16. Số liệu phổ 1H-NMR của chất AA9 và  

chất so sánh (-)-Nyasol [23] 

Vị trí 
Chất AA9 (CDCl3) (-)-Nyasol  (CD3OD- 500MHz) 

δH δH 

2’&6’ 7,11 (d, J = 8.5 Hz, 2H) 7.13 (2H, d, J = 8.3 Hz, Ar-H) 

2’’&6’’ 7.04 (d, J = 8.0 Hz, 2H) 7.02 (2H, d, J = 8.3 Hz, Ar-H) 

3’&5’ 6.74 (d, J = 8.5 Hz, 2H) 6.74 (2H, d, J = 8.8 Hz, Ar-H) 

3’’&5’’ 6.72 (d, J = 8.0 Hz, 2H) 6.73 (2H, d, J = 8.3 Hz, Ar-H) 

1 6.46 (d, J = 11.4 Hz, 1H), 
6.47 (1H, d, J = 11.2 Hz, Ar-

CH=CH-CH(CH=CH2)-Ar), 

4 5.95 (m, 1H) 
6.00 (1H, m,Ar- 

CH=CHCH(CH=CH2)-Ar) 

2 5.62 (dd, J = 11.4, 10.1 Hz, 1H) 
5.63 (1H, dd, J = 11.7, 9.7 Hz, Ar-

CH=CHCH(CH=CH2)-Ar) 

ArOH 5.42 (s, 1H, OH)  

ArOH 5,27 (s, 1H, OH)  

5 
5.10- 5.14 (m, 1H) 

5.11 (2H, m, Ar-CH=CHCH 

(CH=CH2)-Ar) 

5.08 (d, J = 1.5 Hz, 1H)  

3 4.43 (dd, J = 10.1, 6.1 Hz, 1H). 
4.45 (1H, t, J = 8.8 Hz, 

ArCH=CHCH(CH=CH2)-Ar) 
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Hình 3.50: Phổ 1H-NMR của chất AA9 

Phổ 1H-NMR của chất AA9 cho các tín hiệu của 2 doublet tại δH7.11 (d, J = 8.5 

Hz, 2H), 6.74 (d, J = 8.5 Hz, 2H) tương ứng với 4 proton trên vòng benzen có nhóm thế  

OH (ở vị trí số 4’) và nhóm có liên kết C=C ở vị trí số 1’; 2 doublet tại  δH 7.04 (d, J = 

8.0 Hz, 2H) và 6.72 (d, J = 8.0 Hz, 2H) tương ứng với 4 proton trên vòng benzen có 

nhóm thế  OH (ở vị trí số 4’’) và cacbon-sp3 ở vị trí số 1”.  Tín  hiệu cộng hưởng tại δH 

5.14 - 5.10 (m, 1H), 5.08 (d, J = 1.5 Hz, 1H) tương ứng với 2 proton trong nhóm 

metylen (=CH2) ở vị trí số 5. Một doublet của proton ở δH 6.46 (d, J = 11.4 Hz, 1H) ở vị 

trí số 1 và một tín hiệu doublet-doublet tại δH 5.62 (dd, J = 11.4, 10.1 Hz, 1H) ở vị trí số 

2 trong phân tử 4-OH-Ar-CH(1)=CH(2)-CH(CH=CH2)-Ar-4-OH. Tín hiệu cộng hưởng 

dạng multiplet ở δH 5.95 (m, 1H) của nguyên tử H ở vị trí 4. Ngoài ra, trên phổ 1H-NMR 

của nó còn có một tín hiệu dạng doublet - doublet tại 4.43 (dd, J = 9.8, 6.1 Hz, 1H) là 

của proton ở vị trí số 3. Các dữ liệu này cho phép dự đoán chất AA9 là một hợp chất 

phenolic và là nyasol. 
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Hình 3.51: Phổ 13C-NMR của chất AA9 

Bảng 3.16: Số liệu phổ 13C-NMR của chất AA9 và (-)-nyasol [23] 

Vị trí 
Chất  AA9 (CHCl3) (-)- Nyasol (CD3OD -75 MHz) 

δC (ppm) δC (ppm) 

4’ 154.68 157.84 

4” 154.16 156.93 

4 140.79 142.76 

1” 135.53 135.75 

2 131.70 132.49 

2’&6’ 130.05 130.96 

1’ 129.76 129.97 

2”&6” 128,89 129.69 

1 128.64 116.32 

3”&5” 115.49 116.00 

5 115.04 115.20 

3’&5’ 115.22 114.79 

3 46.86 48.47 

 Trên phổ 13C-NMR của hợp chất AA9 cho thấy sự xuất hiện của 12 tín hiệu 

cộng hưởng tương ứng với 17 nguyên tử cacbon (trong đó có 4 cặp nguyên tử 

cacbon tương đương nhau, bao gồm C-3’&C-5’,C-3”&C-5”,C-2”&C-6”,C-2’&C-

6’, đều là các nguyên tử cacbon của nhân benzen). Các tín hiệu cộng hưởng của 

liên kết olefin CH2=CH- tại δC =115.04 (C-5) và 140.79 (C-4), một liên kết olefin -
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CH=CH- còn lại có tín hiệu cộng hưởng tại δC = 131.70 (C-2) và 128,64 (C-1) và  

cùng tín hiệu của nhóm metin  ở vị trí số 3 (δC = 46.86).  

 

Hình 3.52. Phổ DEP-135 của chất AA9 

Phân tích phổ DEPT-135 hiển thị có tín hiệu của các nguyên tử cacbon. Cho 

thấy hợp chất AA9 có 4 nguyên tử C không có liên kết trực tiếp với H, một nhóm CH2 

(trong liên kết -CH=CH2) ở δ = 115.04 ppm ứng với độ chuyển dịch hóa học C-5. 

 

Hình 3.53: Phổ HMBC của chất AA9 
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Bảng 3.17: Sự tương quan giữa HC của chất AA9 

Vị trí 
Chất AA9 (CDCl3) 

δH δC HMBC(HC) 

1’  129.76  

2’&6’ 7.11 (d, J = 8.5 Hz, 2H) 130.05 C-3’&C-5’, C-1, C-4’ 

1”  135.53  

2’’&6’’ 7.04 (d, J = 8.0 Hz, 2H) 128.89 C-3, C-3’’&C-5’’, C-4” 

3’&5’ 6.74 (d, J = 85 Hz, 2H) 115.22 C-2’&C-6’, C-4’ 

3’’&5’’ 6.72 (d, J = 8.0 Hz, 2H) 115.49 C-2”&C-6”, C-4”, C-1” 

4”  154.16  

4’  154.68  

1 6.46 (d, J = 11.4 Hz, 1H) 128.64 C-3, C-2’&C-6’, C-4, C-1”, C-2 

4 5.95 (m, 1H) 140.79 C-3, C-2, C-1” 

2 5.62 (dd, J = 11.4, 10.1 Hz, 1H) 131.70 C-3, C-5, C-4, C-1” 

ArOH 5.42 (s, 1H, OH)   

ArOH 5,27 (s, 1H, OH)   

5 
5.14 - 5.10 (m, 1H) 

115.04 
C-3, C-4 

5.08 (d, J = 1.5 Hz, 1H) 

3 4.43 (dd, J = 9.8, 6.1 Hz, 1H). 46.86 C-5, C-4, C-2, C-2”&C-6”, C-1 

Phổ HMBC chỉ ra một số sự tương quan quan trọng giữa tín hiệu của proton H-

1 với C-3, C-2’&C-6’, C-4, C-1” và C-2 cho thấy C-1 liên kết trực tiếp với vòng 

benzen và C-1 liên kết với C-2.  Proton H-3 có tương tác với C-5, C-4, C-2, C-2”&C-

6”, C-1 do đó nó liên kết với vòng benzen còn lại. Các tương tác khác thể hiện ở bảng 

3.4. 

Căn cứ các giá trị phổ  1H và 13C NMR, và phổ tương quan hai chiều HMBC của 

chất AA9 và so sánh với các giá trị phổ cộng hưởng từ hạt nhân của nyasol trong các tài 

liệu tham khảo ta có thể kết luận AA9 là nyasol. Để xác định xem chất AA9 là (-)-

nyasol hay (+)-nyasol, chúng tôi tiến hành xác định góc quay cực của AA9 trong dung 

môi MeOH với nồng độ 0.1 thì thu được góc quay cực âm là [α]25
D = -67,3o, do đó có 

thể khẳng định chất thu được là (-)-nyasol. 
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Hình 3.54. Công thức cấu tạo của AA9 

Nyasol có nhiều tác dụng sinh học quan trọng. Nyasol đã được chứng minh có đặc 

tính kháng khuẩn chống lại sự phát triển của 38 chủng nấm và 5 chủng vi khuẩn [16]. 

Ngoài ra, nyasol có khả năng ức chế hiệu quả virut hợp bào hô hấp RSV-A2 trong tế bào 

Hep2 với giá trị IC50 = 0.85 µM. Hoạt tính của nó cao hơn so với ribavirin một thuốc 

kháng virut tiêu chuẩn (IC50 = 1.15 µM) [5]. 

(-)-Nyasol từ loài Tri mẫu cho thấy tiềm năng chống viêm trong tế bào BV-2, 

ức chế sự tạo ra NO và prostaglandin E2 và cũng thể hiện ức chế enzym tổng hợp oxit 

nitric và cyclooxygenase-2 [25].  

3.3.3. Hợp chất AA10 

      Trên phổ 1H-NMR của chất AA10 cho thấy các tín hiệu cộng hưởng của 1 triplet 

tại δH 1,09 ppm (t, J = 7,0 Hz, 3H) tương ứng với 3 proton của nhóm methyl liên kết với 

nhóm methylen (-CH2-). Tín hiệu cộng hưởng tại δH 3,45 ppm (dd, J = 13,9; 7,0 Hz, 

2H) tương ứng với nhóm methylen có liên kết với nhóm methyl và liên kết với nguyên 

tử có độ âm điện lớn (như oxi). Do đó, trong 3 có thể có nhóm ethyl (-C2H5) liên kết 

trực tiếp với oxi (nhóm ethoxy). Bên cạnh đó, trên phổ 1H-NMR của AA10 còn có các 

tín hiệu cộng hưởng của các nguyên tử H trong khoảng 3,50 ppm – 4,60 ppm tương 

ứng với các pronton trên các nguyên tử carbon có liên kết trực tiếp với oxi hoặc các 

proton của các nhóm hydroxyl.  
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Hình 3.55. Phổ 1H-NMR của chất AA10 

 

 

Hình 3.56. Phổ 13C-NMR của chất AA10 

Trên phổ 13C-NMR của hợp chất AA10 cho thấy sự xuất hiện của 8 tín hiệu cộng 

hưởng có thể tương ứng với 8 nguyên tử cacbon. Có  tín hiệu cộng hưởng ở δC = 

100.79 ppm có thể tương ứng với nguyên tử C liên kết với 2 nguyên tử Oxi trong 
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vòng xiclo của phân tử monosaccarit. Tín hiệu cộng hưởng tại δC = 16.05ppm tương 

ứng với nguyên tử C của nhóm metyl và 6 tín hiệu cộng hưởng của các nguyên tử 

cacbon liên kết với nguyên tử oxi. 

Hì

nh 3.57. Phổ DEPT-135 của chất AA10 

Kết hợp phổ 13C-NMR và phổ DEPT-135 của hợp chất AA10 cho thấy AA10 có 

ba nguyên tử C trong nhóm -CH2-, một nguyên tử carbon của nhóm CH3- (không 

liên kết với oxi). Nguyên tử carbon có δC = 100,79 ppm không liên kết với nguyên tử 

hidro và ba nguyên tử carbon dạng nhóm methylen. Trên phổ tương quan hai chiều 

HSQC nhận thấy nguyên tử C có δC = 16,05 ppm liên kết với ba nguyên tử H ở δH 

1,09 (t, J = 7,0 Hz, 3H) là nhóm methyl liên kết với nhóm methylen. Proton ở δH 3,45 

ppm (dd, J = 13,9; 7,0 Hz, 3H) liên kết với nguyên tử carbon có δC = 51,34 ppm liên 

kết với nhóm methylen. Trên phổ HSQC cũng cho thấy nguyên tử carbon có δC = 

100,79 ppm là nguyên tử carbon bậc 4, không có liên kết với hydro. Qua phổ HMBC 

có các tín hiệu tương tác giữa các nguyên tử proton với nguyên tử C: proton H-8 tương 

tác với carbon C-7, H-7 tương tác với C-1 và C-8, do dó C-7 liên kết với C-1 qua cầu 

nguyên tử oxi; H-4 tương tác với C-1 do đó C-1 liên kết với C-4 qua cầu nguyên tử 

oxi. 
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Hình 3.58. Phổ HSQC của chất AA10 

 

Hình 3.59. Sự tương quan giữa HC của chất AA10 (HMBC) 
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Bảng 3.18: Sự tương quan giữa HC của chất AA10 

Vị trí 
Chất AA10 (DMSO-d6) 

δH δC HMBC(HC) 

1  100,79 C-5, C-7, C-4 

2 3,73 (d, J = 3,8 Hz; 1H) 69,74 C-1, C-3 

3 3,57 (dd, J = 6,6; 3,8 Hz, 1H) 69,82 C-5, C-7, C-4 

4 3,74 (m, 1H) 69,44 C-1, C-2, C-3, C-6 

5 3,35-3,56 (m, 2H) 64,30 C-1, C-2, C-4,  

6 3,45-3,58 (m, 2H) 62,51 C-3, C-4, C-1 

7 
3,45 (dd, J = 13,9; 7,0 Hz, 

2H) 
51,34 

C-1, C-8 

8 1,09 (t, J = 7,0 Hz, 3H) 16,05 C-7 

           Qua phổ HMBC có các tín hiệu tương tác giữa các nguyên tử proton với 

nguyên tử C: proton H-8 tương tác với cacbon C-7, H-7 tương tác với  C-1 với C-8, do 

dó C-7 liên kết với C-1 qua cầu nguyên tử oxi; H-4 tương tác với  C-1 do đó C-1 liên 

kết với C-4 qua cầu nguyên tử oxi.. 

 

Hình 3.60. Phổ khối lượng của AA10 

      Trên phổ MS của hợp chất AA10 có peak ion m/z 253,26 (100%) [M+C2H5OH-

H]-, phân tử có tám nguyên tử carbon, dự kiến có mười sáu proton nên công thức phân 

tử của AA10 là C8H16O6. Chất AA10 có nhiệt độ nóng chảy là 154,5-156,4oC. Kết hợp 
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dữ liệu phổ NMR (1D và 2D) và phổ MS và so sánh với dữ liệu phổ qua tài liệu tham 

khảo [11] thì chất AA10 là ethyl D-fructofuranoside, đây là lần đầu tiên phân lập được 

chất này trong loài tri mẫu. 

 

 (Ethyl D-fructofuranoside)

2
3

4
6

5

7

8

O

OOH

OH
OH

OH
1

 

Hình 3.61. Công thức cấu tạo của AA10 

3.3.4. Hợp chất AA11 

Cấu trúc hóa học của AA11 được xác định dựa vào sự kết hợp phổ 1H-NMR, 

13C-NMR, HSQC, HMBC, MS và tài liệu tham khảo để xác định được công thức cấu 

tạo của chất AA11. 

Phổ 1H-NMR của chất AA11 cho các tín hiệu của 1 triplet tại 0.89 (t, J = 7.3 Hz, 

3H) tương ứng với 3 proton của nhóm metyl liên kết với nhóm metylen (-CH2-). Tín 

hiệu cộng hưởng tại 1.50 – 1.42 (m, 2H), 1.34 (m, 2H) là hai nhóm CH2, tại tín hiệu 

cộng hưởng δH 3.39 ppm (q, J = 6.5 Hz, 2H)  tương ứng với nhóm metylen có liên kết 

với nhóm metylen và liên kết với nguyên tử có độ âm điện lớn (như oxi). Dó đó trong 

AA11 có thể có nhóm n-butyl liên kết trực tiếp với oxi.  Bên cạnh đó, trên phổ 1H 

NMR của AA11 còn có tác tín hiệu cộng hưởng của các nguyên tử H trong khoảng 

3.50 ppm – 4.46 ppm tương ứng với các pronton trên các nguyên tử cacbon có liên kết 

trực tiếp với oxi hoặc các proton của các nhóm hydroxyl.  



  97 
 

 
 

 

Hình 3.62. Phổ 1H-NMR của chất AA11 

Trên phổ 13C-NMR của hợp chất AA11 cho thấy sự xuất hiện của 10 tín hiệu 

cộng hưởng có thể tương ứng với 10 nguyên tử cacbon. Có  tín hiệu cộng hưởng ở 

δC = 100.57 ppm có thể tương ứng với nguyên tử C liên kết với 2 nguyên tử Oxi 

trong vòng xiclo của phân tử monosaccarit. Tín hiệu cộng hưởng tại δC = 14.37 ppm 

tương ứng với nguyên tử C của nhóm metyl và 2 tín hiệu cộng hưởng của các 

nguyên tử cacbon nhóm CH2 liên kết với nguyên tử cacbon (19.49 và 32.35 ppm) 

và 1 nguyên tử cacbon của nhóm CH2 trong nhóm CH3CH2CH2-CH2-O-. 
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Hình 3.63. Phổ 13C-NMR của chất AA11 

 

Hình 3.64. Phổ HSQC của chất AA11 

Trên phổ tương quan C-H hai chiều HSQC nhận thấynguyên tử C có δC = 14.37 

ppm liên kết với 3 nguyên tử H  ở δH 0.89 (t, J = 7.3 Hz, 3H) là nhóm metyl liên kết 
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với nhóm metylen. Proton ở δH 3.39 ppm liên kết với nguyên tử cacbon có δC = 59.88 

ppm liên kết với nhóm metylen. Các liên kết khác được mô tả trong bảng 3.2. 

          Trên phổ phổ HSQC cũng cho thấy nguyên tử cacbon có δC = 100.57 ppm là 

nguyên tử cacbon bậc 4, không có liên kết với hydro. 

Hình 3.65. Sự tương quan giữa HC của chất AA11 (HMBC) 

 

Bảng 3.19. Sự tương quan giữa HC của chất AA11 

Vị trí 
Chất AA11 (DMSO-d6) 

δH δC HMBC(HC) 

1  100.57 C-2, C-5, C-7, C-4 

2 3.74 ppm (m, 1H) 69.64 C-1, C-3 

3 3.58 ppm (m, 1H) 69.81 C-5, C-7, C-4 

4 3.67 ppm (m, 1H) 69.45 C-1, C-2, C-3, C-6 

5 3.47-3.62 (m, 2H) 64.31 C-1, C-2, C-4,  

6 3.45-3.58 (m, 2H) 62.56 C-3, C-4, C-1 

7 3.39 (q, J = 6.5 Hz, 2H) 59.88 C-1, C-8 

8 1.50 – 1.42 (m, 2H) 32.35 C-7, C-9 

9 1.34 (m, 2H) 19.49 C-8, C-10 

10 0.89  (t, J = 7.3 Hz, 3H) 14.37 C-9, C-8 

Qua phổ HMBC có các tín hiệu tương tác giữa các nguyên tử proton với 

nguyên tử C: proton H-8 tương tác với cacbon C-7, C-9; H-7 tương tác với  C-1 với C-
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8, do dó C-7 liên kết với C-1 qua cầu nguyên tử oxi; H-2 tương tác với  C-1 do đó C-1 

liên kết với C-2 qua cầu nguyên tử oxi. 

 

Hình 3.66. Phổ khối lượng của AA11 

Trên phổ MS của hợp chất AA11 có peak ion m/z 235.32 [M-H]-, phân tử có 10 

nguyên tử C, dự kiến có 20 proton nên công thức phân tử của AA11 là C10H20O6. Chất 

AA11 có nhiệt độ nóng chảy là 152-153oC. Kết hợp phổ NMR (1D và 2D) chất AA11 

có thể là 1 – n - butyl - 1,4 – bis(hydroxymethyl) tetrahydrofuran - 2,3 - diol (hay 1-

butoxyfructofuranose). 

 

Hình 3.67. Công thức cấu tạo của AA11 
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3.3.5. Hợp chất AA12 

 

Hình 3.68. Phổ 1H-NMR của chất AA12 

Bảng 3.20. Số liệu phổ 1H, 13C-NMR của chất AA12 

Vị trí δH δC 

1  168.37 

2 6.19 (dt, J = 15.8, 2.8 Hz, 1H) 115.58 

3 7.44 (dt, J = 15.8, 2.8 Hz, 1H) 145.06 

4  126.17 

5 7.04 (d, J = 2.8 Hz, 1H) 115.10 

6  146.00 

7  148.58 

8 6.77 (dt, J = 8.21, 2.0 Hz, 1H) 116.22 

9 6.98 (dd, J = 8.2, 2.0 Hz, 1H) 121.63 

COOH 12.13 (s, 1H)  

C6-OH 9.14, s, 1H  

C7-OH 9.54, s, 1H  

 

Phổ 1H-NMR của chất AA12 cho ba tín hiệu singlet của một nhóm -COOH (δH 

12.13 (s, 1H)) và hai nhóm hydroxyl liên kết với C-6 (δH 9.14, s, 1H) và C-7 (δH 9.54, 

s, 1H). Hai tín hiệu tại δH 6.19 ppm (dt, J = 15.8, 2.8 Hz, 1H) và 7.44 (dt, J = 15.8, 2.8 
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Hz, 1H) tương ứng với hai proton liên kết với C-2 và C-3 có hằng số tách J = 15.8 Hz 

nên hai proton ở dạng cấu hình trans-. Hai tín hiệu tại δH 6.77 ppm (dt, J = 8.2, 2.0 Hz, 

1H) và 6.98 ppm (dd, J = 8.2, 2.0 Hz, 1H) tương ứng với hai proton liên kết với C-8 và 

C-9. Một tín hiệu δH 7.04 ppm (d, J = 2.8 Hz, 1H) là tín hiệu cộng hưởng của proton 

liên kết với C-5.  

 

Hình 3.69. Phổ 13C-NMR của chất AA12 

 

Hình 3.70. Phổ DEPT - 135 của chất AA12 
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Trên phổ 13C-NMR của hợp chất AA12 cho thấy sự xuất hiện của 9 tín hiệu 

cộng hưởng có thể tương ứng với 9 nguyên tử cacbon. Hai tín hiệu cộng hưởng của 

hai nguyên tử cacbon liên kết đôi mạch nhánh (115.58 ppm, C-2; 145.06 ppm, C-3) 

và 6 tín hiệu cộng hưởng của 6 nguyên tử cacbon trên nhân thơm.  

Trên phổ tương quan hai chiều HMQC và HMBC ta nhận thấy các tín hiệu 

tương tác trực tiếp và gián tiếp của các nguyên tử cacbon và hidro.  

 

Hình 3.71. Phổ HSQC của chất AA12 

 

Hình 3.72. Sự tương quan giữa HC của chất AA12 (HMBC) 
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Hình 3.73. Phổ khối lượng phân tử hợp chất AA12 

Khối lượng phân tử của AA12 là m/z 180.11 (m/z [M-H]- 179.11), kết hợp với 

phổ HMQC, HMBC và so sánh với dữ liệu phổ qua tài liệu tham khảo cho thấy chất 

AA12 là phân tử axit cacboxylic (acid caffeic) có công thức là: 

 

Hình 3.74. Công thức cấu tạo của AA12 

3.3.6. Hợp chất AA13 

Phổ 1H-NMR của chất AA13  cho các tín hiệu của 2 doublet tại δH 2.72 ppm (d, J 

= 16.56, 9.03 Hz, 1H) và 2.63 ppm (d, J = 16.56 và 3.85 Hz, 1H) tương ứng với 2 

proton δH trên nhóm metylen có liên kết với Csp
2 ở vị trí C-2. Ngoài ra có hai protong ở 

dạng singlet có δH = 7.00 và 7.68 ppm có thể là các nguyên tử proton của nhóm 

hydroxyl . 
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Hình 3.75. Phổ 1H-NMR của chất AA13  

 

Hình 3.76. Phổ 13C-NMR của chất AA13  

Trên phổ 13C-NMR của hợp chất AA13  cho thấy sự xuất hiện của 4 tín hiệu 

cộng hưởng tương ứng với 4 nguyên tử cacbon. Có 2 tín hiệu cộng hưởng ở δC = 173.22 

và 169.40 ppm có thể tương ứng với các nguyên tử C của nhóm –COO- hoặc nhóm –

CONH-. Tín hiệu cộng hưởng tại δC = 51.34 ppm tương ứng với nguyên tử C có liên kết 

với Oxi và tại δC = 36.27 ppm tương ứng với tín hiệu cộng hưởng của nguyên tử C liên 

kết với Csp
2 .  
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Hình 3.77. Phổ DEPT-135 của chất AA13 

Kết hợp với phổ 13C-NMR và phổ DEPT-135 của hợp chất AA13  cho thấy 

AA13  có 1 nguyên tử C trong nhóm -CH2- , 1 nguyên tử cacbon dạng –CH- hoặc –CH3 

(liên kết với oxi). Đồng thời có hai cacbon bậc 4 có δC = 173.22 và 169.40 ppm.  

 

Hình 3.78. Phổ HSQC của chất AA13  

Trên phổ tương quan C-H hai chiều HSQC nhận thấy  nguyên tử C có δC = 36.27 

ppm liên kết với 2 nguyên tử H  ở δH 2.72 ppm (d, J = 16.56, 9.03 Hz, 1H) và 2.63 ppm 

(d, J = 16.56 và 3.85 Hz, 1H) tương ứng với 2 proton δH trên nhóm metylen. Bên cạnh 
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đó có thể nhận thấy nguyên tử cacbon có δC = 51.34 ppm liên kết trực tiếp với nguyên tử 

hidro có δH  khoảng 3.36 ppm (bị chùm lẫn trong peak dung môi). Hai nguyên tử H có δH 

= 7.00 và 7.68 ppm là các proton không liên kết trực tiếp với cacbon. Proton có δH = 

7.00 có thể là proton của nguyên tử Hidro của nhóm OH có liên kết hidro. 

 

Hình 3.78. Sự tương quan giữa HC của chất AA13  (HMBC) 

Bảng 3.21: Sự tương quan giữa HC của chất AA13  

Vị trí 
Chất AA13  (DMSO-d6) 

δH δC HMBC(HC) 

1  169.40  

2 3.36 ppm 51.34 C-3, C-1, C-4 

3 

2.72 ppm (d, J = 16.56, 9.03 

Hz, 1H) 
36.27 

C-2, C-1, C-4 

2.63 ppm (d, J = 16.56 và 3.85 

Hz, 1H) 

C-2, C-4 

4  173.22  

Qua phổ HMBC có các tín hiệu tương tác giữa các nguyên tử proton với nguyên 

tử C: 3.36 ppm (H-2) tương tác với C-3, C-1, C-4. Proton ở δH 2.72 ppm (d, J = 16.56, 
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9.03 Hz, 1H)  tương tác với C-2, C-1, C-4 và 2.63 ppm (d, J = 16.56 và 3.85 Hz, 1H))  

tương tác với C-2, C-4. 

 

Hình 3.79. Phổ khối lượng của AA13  

Trên phổ MS của hợp chất AA13  có peak ion m/z 157 (100%) (M+H)+. Qua phổ 

cacbon có thể nhận thấy AA13  có 4 nguyên tử C, nhiệt độ nóng chảy của AA13  là 

287oC cao hơn so với nhiệt độ nóng chảy của axit 2-hydroxysuccinic (130-132°C), do 

đó chất AA13  có thể là muối natri của axit 2-hydroxysuccinic nên AA13  là:  

 

Hình 3.80. Công thức cấu tạo của AA13  

3.4. Kết quả xác định cấu trúc các hợp chất trong cao chiết n-butanol 

3.4.1. Hợp chất AA14 
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Hình 3.81. Phổ 1H-NMR của chất AA14 

Phổ 1H-NMR của chất AA14  cho một tín hiệu của singlet tại δH 0.66 ppm (s, 

3H) tương ứng với 3 proton của nhóm metyl liên kết với cacbon bậc 4 (C-19). Một tín 

hiệu singlet tại δH  0.97  ppm (s, 3H) liên kết với cacbon 18 (C-18). Hai  tín hiệu 

doublet ở 0.91 (d, J = 6.5 Hz, 3H), 0.84 (d, J = 7.1 Hz, 3H) và 0.81 (t, J = 6.9 Hz, 3H) 

lần lượt tương ứng với 3 nhóm metyl liên kết với nhóm CH ở vị trí C21, C25 và C27. 

Tín hiệu doublet ở δ 5.34 ppm (d, J = 4.7 Hz, 1H) là proton của liên kết đôi, trên phổ 

HMQC nhận thấy proton này liên kết trực tiếp với cacbon có δ = 121.70, một nguyên 

tử cacbon còn lại của liên kết đôi không liên kết trực tiếp với H.  

Trên phổ 1H - NMR còn cho thấy tín hiệu ở δ = 3.49 ppm (1H, m) của H-

3 tương ứng với sự xuất hiện của nhóm OH ở vị trí C-3. Ngoài ra, trên phổ 1H 

NMR còn xuất hiệu tín hiệu cộng hưởng có δ 4.23 ppm (d, J = 7.8 Hz, 1H) liên kết 

với nguyên tử cacbon  có δC101.24 ppm đặc trưng của nguyên tử cacbon C-1 

trong các phân tử đường. Tín hiệu cộng hưởng 3.65 (1H, m), và 3.40 (1H,m) 

liên kết trực tiếp với 1 nguyên tử cacbon có δC  61.58 ppm nên có thể là nhóm 

CH2 liên kết với oxi. Các tín hiệu của H còn lại của tử đường từ 2.90 – 3.69 ppm. 
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Bảng 3.22. Số liệu phổ 1H, 13C-NMR của chất AA14 

Vị trí δ(C) δ(H) 

1 37.31 1.42 (m); 1.83(m) 

2 29.18 1.43 (m); 1.82 (m) 

3 77.37 3.49 (1H, m) 

4 39.93 2.11 (m); 2.34 (m) 

5 140.92  

6 121.70 5.34 (d, J = 4.7 Hz) 

7 31.90 1.15 (m); 1.94 (m) 

8 31.85 1.78 (m) 

9 50.08 1.11 (m) 

10 35.96  

11 21.08 1.48 (m); 1.51 (m) 

12 40.10 1.95 (m); 1.45 (m) 

13 42.34  

14 56.65 1.18 (m) 

15 24.36 1.52 (m); 1.32 (m) 

16 23.08 1.21 (m); 1.11 (m) 

17 45.61 0.98 (m) 

18 19.59 0.97 (3H, s) 

19 12.16 0.66 (3H, s) 

20 36.70 1.34 (m) 

21 12.27 0.91 (d, J = 6.5 Hz, 3H) 

22 20.21 1.23 (m); 1.11 (m) 

23 33.82 1.34 (m); 1.38 (m) 

24 38.78 1.15 (m) 

25 19.10 0.84 (d, J = 7.1 Hz, 3H) 

26 29.74 1.81; 1.76 (m) 

27 19.42 0.81 (t, J = 6.9 Hz, 3H) 

 Glc  

1’ 101.24 4.23 (d, J = 7.8 Hz, 1H) 

2’ 73.94 2.90 (m) 

3’ 77.28 3.07 (m) 

4’ 70.58 3.03 (m) 

5’ 77.24 3.13 (m) 

6’ 61.58  3.66 (m), 3.41 (m) 
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Hình 3.82. Phổ 13C-NMR của chất AA14 

 

Hình 3.83. Phổ DEPT-135 của chất AA14 

Phổ 13C-NMR của AA14 cho thấy có 33 tín hiệu cộng hưởng tương ứng với 27 

nguyên tử cacbon của khung aglycon nên sẽ có 6 nguyên tử C của 1 phân tử đường.  
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Năm nhóm metyl có các tín hiệu cộng hưởng tương ứng là 12.16 (CH3-18), 19.59 

(CH3-19), 12.27 (CH3-21), 19.10 (CH3-25), 19.42 (C-27). 

Hai tín hiệu cộng hưởng δ 140.92, 121.70 ppm tương ứng với hai nguyên tử 

cacbon của liên kết đôi ở vị trí C5 và C-6. Nguyên tử cacbon C-3 cộng hưởng ở vị trí 

77.37 ppm. Ngoài ra còn có tín hiệu  δ = 101.24, 77.28, 77.24, 73.94, 70.58, 61.58 là 

các nguyên tử cacbon của phân tử đường. Trên phổ DEPT – 135 của chất AA14, ta 

nhận thấy chất AA14 có 12 nhóm CH2. 

Trên phổ tương quan hai chiều HSQC và HMBC ta nhận thấy các tín hiệu 

tương tác trực tiếp và gián tiếp của các nguyên tử cacbon và hidro.  

 

Hình 3.84. Phổ HSQC của chất AA14 
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Hình 3.85. Sự tương quan giữa HC của chất AA14 (HMBC) 

Phổ HMBC chỉ ra một số sự tương quan quan trọng giữa tín hiệu của metyl H-

21 và tín hiệu C-20 và C-17; proton H-19 với H-13 và C-17. Proton H-1 của phân tử 

đường có tương tác với C-3 của khung aglycon.  

 

Hình 3.86. Phổ NOESY của chất AA14  
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Để xác định các phân tử monome đường có trong phân tử chất AA14, chúng tôi 

tiến hành thủy phân chất AA14 trong HCl 6N trong 4 h ở nhiệt độ 80oC. Thu phần 

dịch lọc, sau đó tiến hành sắc ký lỏng và đối sánh với chất chuẩn là α-D-Glucose nhận 

thấy trong dịch thu được chỉ có α-D-Glucose. Do đó, trong phân tử AA14 hai phân tử 

đường đều là α-D-Glucose.  

 

Hình 3.86-1. Phổ khối lượng  TOF MS hợp chất AA14 

Kết hợp với phổ khối lượng phân giải cao HRMS có pic ion m/z 549.4123 

[M+H]+ , tính toán C33H57O6, 549.4155, kết hợp với phổ NMR nhận thấy chất AA14 có 

công thức phân tử là C33H56O6. Dựa trên dữ liệu về phổ cộng hưởng từ hạt nhân, kết 

hợp tham khảo tài liệu tham khảo, có thể khẳng định chất AA14 là dạng steroid 

glycoside, có công thức cấu tạo là:  
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Hình 3.87. Công thức cấu tạo của AA14 
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4.4.2. Hợp chất AA15 

Hình 3.88. Phổ 1H-NMR của chất AA15  

Phổ 1H-NMR của chất AA15 cho một tín hiệu singlet của nhóm methyl có δH 

1.24 ppm (s, 3H) có thể tương ứng với nhóm proton của nhóm CH3 liên kết với cacbon 

bậc 4. Một tín hiệu của singlet tại δH 0.66 ppm (s, 3H) tương ứng với 3 proton của 

nhóm metyl liên kết với cacbon bậc 4 (C-19). Một tín hiệu singlet tại δH  0.97  ppm (s, 

3H) liên kết với cacbon 18 (C-18). Hai  tín hiệu doublet ở δH  0.91 (d, J = 6.5 Hz, 3H), 

0.82 (d, J = 7.0 Hz, 3H) và 0.81 (t, J = 6.9 Hz, 3H) lần lượt tương ứng với 3 nhóm 

metyl liên kết với nhóm CH ở vị trí C21, C25 và C27.  

Tín hiệu doublet ở δ 5.34 ppm (d, J = 3.4 Hz, 1H) là proton của liên kết đôi, 

trên phổ HMQC nhận thấy proton này liên kết trực tiếp với cacbon có δ = 121.98, một 

nguyên tử cacbon còn lại của liên kết đôi không liên kết trực tiếp với H.  

Trên phổ 1H - NMR còn cho thấy tín hiệu ở δ = 3.48 ppm (1H, m) của H-

3 tương ứng với sự xuất hiện của nhóm OH ở vị trí C-3. Ngoài ra, trên phổ 1H 

NMR còn xuất hiệu tín hiệu cộng hưởng có δ 4.23 ppm (d, J = 7.7 Hz, 1H) liên kết 

với nguyên tử cacbon  có δC 101.25 ppm đặc trưng của nguyên tử cacbon C-1 
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trong phân tử đường. Tín hiệu cộng hưởng 3.65 (m, 1H) và 3.41 (1H,m) liên kết 

trực tiếp với 1 nguyên tử cacbon có δC  61.58 ppm nên có thể là nhóm CH2 liên kết 

với oxi. Các tín hiệu của H còn lại của tử đường từ 2.80 – 3.50 ppm. 

Bảng 3.23. Số liệu phổ 1H, 13C-NMR của chất AA15 

Vị trí δ (C) δ (H) 

1 37.31 1.41 (m); 1.82(m) 

2 29.18 1.43 (m); 1.83(m) 

3 77.37 3.48 (1H, m) 

4 39.93 1.23 (m); 1.93 (m) 

5 140.92  

6 121.69 5.34 (d, J = 4.3 Hz, 1H) 

7 31.90 1.34 (m); 1.51 (m) 

8 31.85 1.77 (m) 

9 50.08 1.12 (m) 

10 35.96  

11 21.07 1.47 (m); 1.50 (m) 

12 40.27 1.94 (m); 1.45 (m) 

13 42.34  

14 56.65 1.18 (m) 

15 24.36 1.51 (m); 1.31 (m) 

16 55.90 1.52 (m); 1.32 (m) 

17 45.61 1.00 (m) 

18 19.59 0.97 (3H, s) 

19 12.16 0.66 (3H, s) 

20 25.92 1.40-1.42 (2H, m) 

21 28.27 1.22 (m) 

22 23.09 1.22 (m); 0.9 (m) 

23 36.70 1.33 (m) 

24 12.27 0.91 (d, J = 6.4 Hz, 3H) 

25 20.20 1.23 (m); 1.11 (m) 

26 33.82 1.34 (m); 1.38 (m) 

27 38.78 1.15 (m) 

28 19.10 0.84 (d, J = 7.1 Hz, 3H) 

29 29.75 1.80; 1.76 (m) 

30 19.42 0.80 (t, J = 6.9 Hz, 3H) 

31 29.57 1.24 (s, 3H) 

 Glc  
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Vị trí δ (C) δ (H) 

1’ 101.25 4.23 (d, J = 7.7 Hz, 1H) 

2’ 73.95 2.91 (m) 

3’ 77.27 3.06 (m) 

4’ 70.59 3.04 (m) 

5’ 77.24 3.12 (m) 

6’ 61.58  3.65 (m), 3.41 (m) 

 

Hình 3.89. Phổ 13C-NMR của chất AA15 

Hình 

3.90. Phổ DEPT-135 của chất AA15 
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Phổ 13C-NMR  và phổ HSQC của AA15 cho thấy có 34 tín hiệu cộng hưởng 

tương ứng với 28 nguyên tử cacbon của khung aglycon nên sẽ có 6 nguyên tử C của 1 

phân tử đường.  Sáu nhóm metyl có các tín hiệu cộng hưởng tương ứng là 12.16 (CH3-

18), 19.59 (CH3-19), 12.27 (CH3-21), 19.10 (CH3-25), 19.42 (C-27) và 20.04 (CH3-

C14).  

Hai tín hiệu cộng hưởng δ 140.92, 121.69 ppm tương ứng với hai nguyên tử 

cacbon của liên kết đôi ở vị trí C5 và C-6. Nguyên tử cacbon C-3 cộng hưởng ở vị trí 

77.37 ppm. Ngoài ra còn có tín hiệu  δ = 101.25, 77.25, 77.24, 73.95, 70.59, 61.58 là 

các nguyên tử cacbon của phân tử đường. Trên phổ DEPT – 135 của chất AA15, ta 

nhận thấy chất AA15 có 12 nhóm CH2. 

Trên phổ tương quan hai chiều HSQC và HMBC ta nhận thấy các tín hiệu 

tương tác trực tiếp và gián tiếp của các nguyên tử cacbon và hidro.  

 

Hình 3.91. Phổ HSQC của chất AA15 
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                         Hình 3.92. Sự tương quan giữa HC của chất AA15  (HMBC) 

Phổ HMBC chỉ ra một số sự tương quan quan trọng giữa tín hiệu của metyl H-

21 và tín hiệu C-20 và C-17; proton H-19 với H-13 và C-17. Proton H-1 của phân tử 

đường có tương tác với C-3 của khung aglycon. Nguyên tử H của nhóm CH3 liên kết 

với C-14 tương tác với nguyên tử C-13. 

Để xác định các phân tử monome đường có trong phân tử chất AA15, chúng tôi 

tiến hành thủy phân chất AA15 trong HCl 6N trong 4 h ở nhiệt độ 80oC. Thu phần 

dịch lọc, sau đó tiến hành sắc ký lỏng và đối sánh với chất chuẩn là α-D-Glucose nhận 

thấy trong dịch thu được chỉ có α-D-Glucose. Do đó, trong phân tử AA15 hai phân tử 

đường đều là α-D-Glucose.  
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Hình 3.93. Phổ MS của chất AA15 

Kết hợp với phổ khối lượng có peak ion m/z 611.39  [M+MeOH+HOH-H]-, kết 

hợp với phổ NMR nhận thấy chất AA15 có công thức phân tử là C34H58O6. Dựa trên 

dữ liệu về phổ cộng hưởng từ hật nhân, kết hợp tham khảo tài liệu tham khảo, có thể 

khẳng định chất 1 là dạng sterol glycoside, có công thức cấu tạo là:  
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Hình 3.94. Công thức cấu tạo của AA15  

3.4.4. Hợp chất AA16 

Cấu trúc hóa học của AA16 được xác định dựa vào sự kết hợp phổ 1H-NMR, 

13C-NMR, HSQC, HMBC, MS và tài liệu tham khảo để xác định được công thức cấu 

tạo của chất AA16. 



  121 
 

 
 

Hình 3.95. Phổ 1H-NMR của chất AA16 

Phổ 1H-NMR của chất AA16 cho một tín hiệu của singlet tại δH 0.77  ppm (s, 

3H) tương ứng với 3 proton của nhóm metyl liên kết với cacbon bậc 4 (C-19). Một tín 

hiệu singlet tại δH  0.97  ppm (s, 3H) liên kết với cacbon 18 (C-18). Hai  tín hiệu 

doublet ở δ = 0.99  ppm (J = 6.8 Hz) và 1.07 (J = 7.1 Hz) lần lượt tương ứng với 4 

nhóm metyl liên kết với nhóm CH ở vị trí C27 và C21.  

Ở H-26 có tín hiệu doublet ở δ = 3.20 (J = 11.0 Hz) của Hα và δ = 3.85 (dd, J = 

11.0, 2.6 Hz, 1H) của Hβ là hai tín hiệu cộng hưởng của hai proton trong metylen (-

CH2-) trong vòng no; ở H-16 có tín hiệu quarter ở δ = 4.46 ppm (J = 7.8 Hz) cho thấy 

có nguyên tử H của cacbon có liên kết C-O.  

Trên phổ 1H - NMR còn cho thấy tín hiệu ở δ = 3.97 ppm (1H, s) của H-3 

tương ứng với sự xuất hiện của nhóm OH ở vị trí C-3.  

Bảng 3.24. Giá trị phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H và 13C của AA16 

Vị trí δ(C) δ(H) 

1 30.55 1.47 (m); 1.81 (m) 

2 26.64 1.16 (m); 1.78 (m) 

3 74.30 3.97 (s, 1H) 

4 31.89 1.97 (m); 1.22 (m) 
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Vị trí δ(C) δ(H) 

5 36.42 1.78 (m) 

6 26.93 1.42 (m); 1.71 (m) 

7 26.76 1.14 (m); 1.64 (m) 

8 35.36 1.41 (m) 

9 40.26 1.72(m) 

10 35.00  

11 20.92 1.22 (m); 1.41 (m) 

12 40.10 1.40 (m); 1.71 (m) 

13 40.43  

14 56.18 1.21 (m) 

15 30.38 1.54 (m); 1.69 (m) 

16 80.87 4.34 (q, J = 7.6) 

17 62.31 1.73  (m) 

18 24.06 0.96 (s, 3H) 

19 16.68 0.77 (s, 3H) 

20 42.04 1.83 (m) 

21 14.96 0.99 (d, J = 6.8 Hz, 3H) 

22 109.32  

23 26.38 1.18 (m); 1.64 (m) 

24 25.88 1.44 (m); 1.48 (m) 

25 26.01 1.37 (m) 

26 64.73 3.85 (dd, J = 11.0, 2.6 Hz, 1H) 

3.28 (d, J = 11.0 Hz, 1H) 

27 16.41 1.07 (d, J = 7.1 Hz, 3H) 

 Glc  

1’ 101.21 4.31 (d, J = 7.7 Hz, 1H) 

2’ 79.59 3.63 (m) 

3’ 73.67 3.56 (m) 

4’ 68.24 3.71 (m) 

5’ 75.19 3.38 (m) 

6’ 60.72 3.46 (m); 3.57 (m) 

 Glc  

1’’ 104.31 4.46 (d, J = 7.8 Hz, 1H) 

2’’ 75.63 3.04(m) 

3’’ 76.62 3.20 (m) 
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Vị trí δ(C) δ(H) 

4’’ 70.47 3.19(m) 

5’’ 77.45 3.12 (m) 

6’’ 61.51 3.38 (m); 3.69 (m) 

Khi đối chiếu một số tín hiệu cộng hưởng proton của AA16 với 

sarsasapogenin ta thấy tương thích.  

Bảng 3.25: Mốt số tín hiệu cộng hưởng trên 1H-NMR 

của chất AA16 và Sarsasapogenin 

Vị trí của H 
AA16 

δH  (ppm), J (Hz) 

Sarsasapogenin 

δH  (ppm), J (Hz)[14] 

18-CH3 0.97 (3H, s) 0.98 (3H, s) 

19-CH3 0.77 (3H, s) 0.76 (3H, s) 

21-CH3 1.07 (3H, d, J = 7.1) 1.08 (3H, d, J = 7.1) 

27-CH3 0.99 (3H, d, J = 6.9) 0.97 (3H, d, J = 6.9) 

26 

 

3.85 (1H, dd, J = 11.0, 2.6, Hβ-26) 

3.20 (1H, d, J = 11.0, Hα-26) 

3.95 (1H, dd, J = 11.0, 2.7) 

3.29 (1H, d, J = 11.0) 

H-3 3.97 (1H, s) 4.10 (1H, m) 

H-16 4.46 (1H, q, J= 7.8) 4.41 (1H, q, J = 7.7) 

Ngoài ra, trên phổ có hai tín hiệu cộng hưởng là δH = 4.46 ppm (d, J = 7.8 Hz) 

và δH = 4.31 ppm (d, J = 7.7 Hz) liên kết với hai nguyên tử cacbon  có δC = 104.03 

và 101.21ppm nên có thể là hai nguyên tử H ở vị trí C -1 của các phân tử 

đường. 
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Hình 3.96. Phổ 13C-NMR của chất AA16 

 

Hình 3.97. Phổ DEPT-135 của chất AA16 

Phổ 13C-NMR của AA16 cho thấy có 39 tín hiệu cộng hưởng tương ứng với 27 

nguyên tử cacbon của khung aglycon nên sẽ có 12 nguyên tử C của 2 phân tử đường.  

Bốn nhóm metyl có các tín hiệu cộng hưởng tương ứng là 16.68 (CH3-18), 24.06 

(CH3-19), 14.96 (CH3-21), 16.41 (CH3-27).  



  125 
 

 
 

Ngoài ra còn có tín hiệu  δ = 74.27 (C-3), 80.87(C-16), 62.31 (C-17), 64.73 (C-

26) cho thấy sự xuât hiện của nguyên tử cacbon có liên kết C-O. Ở C-22 có tín hiệu δ 

=109.32 lớn hơn nhiều so với δ của C-3, C-26, C-17, C-16 và tương ứng với nguyên tử 

C-1 trong phân tử đường có liên kết glycoside ở vị trí C-1 nên có thể suy luận rằng C-

22 liên kết với 2 nguyên tử O. Bên canh đó, hai nguyên tử cacbon  có δC = 104.31 và 

101.21ppm nên có thể là hai nguyên tử H ở vị trí C-1 của các phân tử đường, 

và hai nguyên tử cacbon có δC = 61.51, 60.72 ppm là các nguyên tử các bon 

trong nhóm CH2 có liên kết với oxi của phân tử đường. 

Trên phổ tương quan hai chiều HSQC và HMBC ta nhận thấy các tín hiệu 

tương tác trực tiếp và gián tiếp của các nguyên tử cacbon và hidro, kết quả thể hiện ở 

bảng 3.2.  

 

Hình 3.98. Phổ HSQC của chất AA16 
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Hình 3.99. Sự tương quan giữa HC của chất AA16  (HMBC) 

 

Hình 3.100. Phổ NOESY của chất AA16 

Phổ HMBC chỉ ra một số sự tương quan quan trọng giữa tín hiệu của metyl H-

21 và tín hiệu C-20 và C-17; proton H-19 với H-21 và C-17. Ngoài ra, cấu hình 25S  

của hợp chất đang cần xác định cấu trúc được suy luận dựa trên sự khác nhau trong sự 
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thay đổi độ chuyển dịch hóa học của proton dạng geminal của H-26 (δ = 3.20) (Hα-26) 

và (δ = 3.85) (Hβ-26) (Δαβ:0.65) trong khi sự khác nhau thông thường của hợp chất 25S 

là >=0.57 còn 25R là <=0.48. 

Để xác định các phân tử monome đường có trong phân tử chất AA16, chúng tôi 

tiến hành thủy phân chất AA16 trong HCl 6N trong 4 h ở nhiệt độ 80oC. Thu phần 

dịch lọc, sau đó tiến hành sắc ký lỏng và đối sánh với chất chuẩn là D-Glucose nhận 

thấy trong dịch thu được chỉ có D-Glucose. Do đó, trong phân tử AA16 hai phân tử 

đường đều là β-D-Glucose, cấu hình Beta của glucose được xác định dựa và hằng số 

tách J1,2= 7.7 và 7.8 > 7.0 Hz. Qua phổ HMBC nhận thấy phân tử đường thứ 2 liên kết 

với phân tử đường thứ nhất ở vị trí cacbon số 2. 

 

Hình 3.101. Phổ MS của chất AA16 

Kết hợp với phổ khối lượng có peak ion m/z 741.4456 [M+H]+ (tính toán 

C39H65O13, m/z 741.4425), kết hợp với phổ NMR nhận thấy chất AA-1 có công thức 

phân tử là C39H64O13. Dựa trên dữ liệu về phổ cộng hưởng từ hật nhân, kết hợp tham 

khảo tài liệu tham khảo, có thể khẳng định chất AA16 là dạng steroid glycoside, có 

công thức cấu tạo là:  
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Hình 3.102. Công thức cấu tạo của AA16 

3.4.4. Hợp chất AA17 

Hình 3.103. Phổ 1H-NMR của chất AA17  

Phổ 1H-NMR của chất AA17  cho một tín hiệu của singlet tại δH 0.71  ppm (s, 

3H) tương ứng với 3 proton của nhóm metyl liên kết với cacbon bậc 4 (C-19). Một tín 

hiệu singlet tại δH  0.91 ppm (s, 3H) liên kết với cacbon 18 (C-18). Hai  tín hiệu 

doublet ở δ = 0.94  ppm (J = 7.1 Hz) và 1.02 (J = 6.9 Hz) lần lượt tương ứng với 4 

nhóm metyl liên kết với nhóm CH ở vị trí C27 và C21.  
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Ở H-26 có tín hiệu doublet ở δ = 3.22 (J = 11.0 Hz) của Hα và δ = 3.79 (dd, J = 

11.0, 2.6 Hz, 1H) của Hβ là hai tín hiệu cộng hưởng của hai proton trong metylen (-

CH2-) trong vòng no; ở H-16 có tín hiệu quarter ở δ = 4.29 ppm (dd, J = 8.0, 4.3 Hz, 

1H) cho thấy có nguyên tử H của cacbon có liên kết C-O.  

Trên phổ 1H - NMR còn cho thấy tín hiệu ở δ = 3.92 (d, J = 10.1 Hz, 1H) 

của H-3 tương ứng với sự xuất hiện của nhóm OH ở vị trí C-3 với J = 10.1 Hz 

tương ứng với với cấu hình alpha của nhóm OH ở vị trí C-3. Khi đối chiếu một số 

tín hiệu cộng hưởng proton của AA17 với sarsasapogenin ta thấy tương thích.  

Bảng 3.26: Mốt số tín hiệu cộng hưởng trên 1H-NMR  

của chất AA17 và Sarsasapogenin 

Vị trí  
AA17 

δH  (ppm), J (Hz) 

Sarsasapogenin 

δH  (ppm), J (Hz)[14] 

18-CH3 0.91 (3H, s) 0.98 (3H, s) 

19-CH3 0.72 (3H, s) 0.76 (3H, s) 

21-CH3 0.94 (3H, d, J = 6.9 Hz) 1.08 (3H, d, J = 6.9) 

27-CH3 1.02 (3H, d, J = 7.1) 0.97 (3H, d, J = 7.1) 

26 

 

3.79 (dd, J = 11.1, 2.6 Hz, 1H Hβ-26) 

3.22 (1H, d, J = 11.0, Hα-26) 

3.95 (1H, dd, J = 11.0, 2.7) 

3.29 (1H, d, J = 11.0) 

H-3 3.92 (d, J = 10.1 Hz, 1H) 4.10 (1H, m) 

H-16 4.29 ppm (dd, J = 8.0, 4.3 Hz, 1H) 4.41 (1H, q, J = 7.7) 

 

Ngoài ra, trên phổ có hai tín hiệu cộng hưởng là δH = 4.40 ppm (d, J = 7.8 Hz) 

và δH = 4.26 ppm (d, J = 7.7 Hz) liên kết với hai nguyên tử cacbon  có δC = 104.31 

và 101.21ppm nên có thể là hai nguyên tử H ở vị trí C -1 của các phân tử 

đường. 
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Hình 3.104. Phổ 13C-NMR của chất AA17 

Hình 3.105. Phổ DEPT-135 của chất AA17 
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Phổ 13C-NMR của AA17 cho thấy có 39 tín hiệu cộng hưởng tương ứng với 27 

nguyên tử cacbon của khung aglycon nên sẽ có 12 nguyên tử C của 2 phân tử đường.  

Bốn nhóm metyl có các tín hiệu cộng hưởng tương ứng là 16.68 (CH3-18), 24.09 

(CH3-19), 14.96 (CH3-21), 16.41 (CH3-27).  

Ngoài ra còn có tín hiệu  δ = 74.30 (C-3), 80.87(C-16), 62.31 (C-17), 64.72 (C-

26) cho thấy sự xuât hiện của nguyên tử cacbon có liên kết C-O của khung aglycon. Ở 

C-22 có tín hiệu δ =109.32 lớn hơn nhiều so với δ của C-3, C-26, C-17, C-16 và tương 

ứng với nguyên tử C-1 trong phân tử đường có liên kết glycoside ở vị trí C-1 nên có 

thể suy luận rằng C-22 liên kết với 2 nguyên tử O. Bên canh đó, hai nguyên tử cacbon  

có δC = 104.31 và 101.21ppm nên có thể là hai nguyên tử H ở vị trí C-1 của các 

phân tử đường, và hai nguyên tử cacbon có δC = 61.50, 60.71 ppm là các nguyên 

tử các bon trong nhóm CH2 có liên kết với oxi của phân tử đường.  

Trên phổ tương quan hai chiều HSQC và HMBC ta nhận thấy các tín hiệu 

tương tác trực tiếp và gián tiếp của các nguyên tử cacbon và hidro.  

Hình 3.106. Phổ HSQC của chất AA17 
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Hình 3.107. Sự tương quan giữa HC của chất AA17  (HMBC) 

Phổ HMBC chỉ ra một số sự tương quan quan trọng giữa tín hiệu của metyl H-

21 và tín hiệu C-20 và C-17; proton H-19 với H-21 và C-17. Ngoài ra, cấu hình 25S  

của hợp chất đang cần xác định cấu trúc được suy luận dựa trên sự khác nhau trong sự 

thay đổi độ chuyển dịch hóa học của proton dạng geminal của H-26 (δ = 3.22) (Hα-26) 

và (δ = 3.79) (Hβ-26) (Δαβ:0.55). 

Để xác định các phân tử monome đường có trong phân tử chất AA17, chúng tôi 

tiến hành thủy phân chất AA17 trong HCl 6N trong 4 h ở nhiệt độ 80oC. Thu phần 

dịch lọc, sau đó tiến hành sắc ký lỏng và đối sánh với chất chuẩn là α-D-Glucose nhận 

thấy trong dịch thu được chỉ có α-D-Glucose. Do đó, trong phân tử AA-17 hai phân tử 

đường đều là α-D-Glucose. Qua phổ HMBC nhận thấy phân tử đường thứ 2 liên kết 

với phân tử đường thứ nhất ở vị trí cacbon số 2. 

          

 

Kết hợp với phổ khối lượng có peak ion m/z 775.76  [M+2.H2O -H]- (100%), 

kết hợp với phổ NMR nhận thấy chất AA17 có công thức phân tử là C39H64O13. Dựa 
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trên dữ liệu về phổ cộng hưởng từ hật nhân, kết hợp tham khảo tài liệu tham khảo, có 

thể khẳng định chất AA17 là dạng steroid glycoside, có công thức cấu tạo là:  

O

H

OH
HOH

H
O

H

H

OH

O

O

O

O
H

OH

H

OH

H

OH H

H

OH  

Hình 3.109. Công thức cấu tạo của AA17  

 

 

 

 

3.4.5. Hợp chất AA18 

Cấu trúc hóa học của AA18 được xác định dựa vào sự kết hợp phổ 1H-NMR, 

13C-NMR, HSQC, HMBC, MS và tài liệu tham khảo để xác định được công thức cấu 

tạo của chất AA18. 
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Hình 3.110. Phổ 1H-NMR của chất AA18 

Phổ 1H-NMR của chất AA18 cho một tín hiệu của singlet tại δH = 0.62  ppm (s, 

3H) tương ứng với 3 proton của nhóm metyl liên kết với cacbon bậc 4 (C-19). Một tín 

hiệu doublet tại δH = 0.89 (d, J = 6.4 Hz, 3H) liên kết với cacbon nhóm CH. Tín hiệu 

singlet ở 0.91 (s, 3H) tương ứng với nhóm metyl liên kết với cacbon bậc 4 ở vị trí C18.  

Nhóm methyl có 3H có tín hiệu cộng hưởng là 1.55 ppm, dạng singlet tương ứng với 

nhóm metyl ở vị trí 23. 

Ở H-16 có tín hiệu multiplet ở δH = 4.63 ppm (m) cho thấy có nguyên tử H của 

cacbon có liên kết C-O. Trên phổ 1H - NMR còn cho thấy tín hiệu ở δH=3.92 ppm (1H, s) 

của H-3 tương ứng với sự xuất hiện của nhóm OH ở vị trí C-3.  

Ngoài ra, trên phổ có ba tín hiệu cộng hưởng là δH = 4.41 ppm (d, J = 7.7 Hz) và 

δH = 4.26 ppm (d, J = 7.7 Hz), δH = 4.08 ppm (d, J = 7.8 Hz)  liên kết với các nguyên 

tử cacbon  có δC = 104.27 và 101.10, 103.81 ppm nên có thể là ba nguyên tử H ở vị trí 

C-1 của các phân tử đường. Các tín hiệu cộng hưởng của các proton của các nhóm -

CH2- có liên kết với oxi. 

 
Hình 3.111. Phổ 13C-NMR của chất AA18 
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Hình 3.112. Phổ DEPT-135 của chất AA18 

Phổ 13C-NMR của AA18 cho thấy có 45 tín hiệu cộng hưởng tương ứng với 27 

nguyên tử cacbon của khung aglycon nên sẽ có 18 nguyên tử C tương ứng với 3 phân 

tử đường.  Bốn nhóm metyl có các tín hiệu cộng hưởng tương ứng là 11.96 (CH3-21), 

14.51 (CH3-18), 17.22  (CH3-27), 24.22 (CH3-19).  

Ở C-21 và C22 có hai tín hiệu cộng hưởng δC = 151.98 và 103.31 ppm tương 

ứng với hai nguyên tử cacbon ở liên kết đôi, hai nguyên tử cacbon này không liên kết 

với nguyên tử H. Do đó, ta có thể khẳng định dị vòng 6 cạnh đã mở vòng so với 

sarsasapogenin.  

Trên phổ 13C-NMR có ba tín hiệu cộng hưởng của 3 nguyên tử cacbon có δC = 

104.27, 103.73 và 101.13 ppm nên có  liên kết với 3 proton nên có thể là các 

nguyên tử cacbon vị trí số 1 của các phân tử đường. Bốn nguyên tử cacbon có 

δC = 74.37, 61.58, 61.52, 60.71 ppm là các nguyên tử các bon trong nhóm CH2 có 

liên kết với oxi của nguyên tử cacbon ở vị trí số 27 và 3 phân tử đường. 

Trên phổ tương quan hai chiều HSQC và HMBC ta nhận thấy các tín hiệu 

tương tác trực tiếp và gián tiếp của các nguyên tử cacbon và hidro.  
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Hình 3.112. Phổ HSQC của chất AA18 

 
Hình 3.113. Sự tương quan giữa HC của chất AA18  (HMBC) 

Phổ HMBC chỉ ra một số sự tương quan quan trọng giữa tín hiệu của metyl H-

21 và tín hiệu C-20 và C-17; proton H-19 với H-21 và C-17. Tín hiệu tương tác của C-

3 với H-1 của phân tử đường. Mối tương tác của C-27 với nguyên tử H1 của phân tử 
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đường, và sự tương tác của proton H-1 của phân tử đường thứ 2 với nguyên tử C-4 của 

phân tử đường thứ nhất. 

Để xác định các phân tử monome đường có trong phân tử chất AA18, chúng tôi 

tiến hành thủy phân chất AA18 trong HCl 6N trong 4 h ở nhiệt độ 80oC. Thu phần 

dịch lọc, sau đó tiến hành sắc ký lỏng và đối sánh với chất chuẩn là D-Glucose nhận 

thấy trong dịch thu được chỉ có D-Glucose. Do đó, trong phân tử AA18 ba phân tử 

đường đều là β-D-Glucose, cấu hình Beta của glucose được xác định dựa và hằng số 

tách J1,2= 7.7 và 7.8 > 7.0 Hz. 

          

 

 

Hình 3.114. Phổ MS của chất AA18 

Kết hợp với phổ khối lượng có peak ion m/z 919.41  [M+H2O-H]- (100%), kết 

hợp với phổ NMR nhận thấy chất AA18 có công thức phân tử là C45H74O18. Dựa trên 

dữ liệu về phổ cộng hưởng từ hật nhân, kết hợp tham khảo tài liệu tham khảo, có thể 

khẳng định chất AA18 là dạng steroid glycoside, có công thức cấu tạo là:  
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Hình 3.115. Công thức cấu tạo của AA18 

3.4.6. Hợp chất AA19 

Phổ 1H-NMR và phổ HSQC của AA19 cho các tín hiệu của sáu nhóm CH2 có 

liên kết với oxi có độ chuyển dịch hóa học δH trong khoảng 3.2 -3.9 ppm, điển hình các 

nhóm CH2 có δH 3.31 (m), 3.66 (m); 3.47 (m), 3.85 (d, 7.6 Hz);  3.31 (m), 3.88 (m) 

tương ứng với các nhóm CH2 liên kết với C bậc 4. Trên phổ HSQC còn nhận thấy có 3 

nguyên tử cacbon không liên kết với hidro.   

    Bảng 3.27. Giá trị độ chuyển dịch hóa học 1H và 13C NMR của chất AA19 

Vị trí δc δH 

1 98.50  

2 83.40 3.85 (d, 7.6 Hz) 

3 69.66 3.70 (m) 

4 68.27 3.62 (m) 

5 63.52 3.33 (m) 

3.86 (m) 

6 61.55 3.31 (m) 

3.66 (m) 

1’ 102.46  

2’ 82.37 3.56 (d, 7.3 Hz) 

3’ 75.80 3.87 (m) 

4’ 76.15 3.89 (m) 

5’ 63.39 3.60 (m) 

3.89 (m) 

6’ 63.43 3.47 (m) 

3.85 (m) 

1” 104.59  
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2’’ 81.35 3.75 (d, 7.3 Hz) 

3’’ 76.27 3.88 (m) 

4’’ 70.36 3.63 (m) 

5’’ 64.19 3.46 (m) 

3.83 (m) 

6’’ 64.84 3.56 (m) 

3.84 (m) 

 

 

 
Hình 3.116. Phổ 1H-NMR của chất AA19 

 



  140 
 

 
 

 

Hình 3.117. Phổ 13C-NMR của chất AA19 

Trên phổ 13C-NMR của chất AA19 cho thấy sự xuất hiện của 18 tín hiệu cộng 

hưởng có thể tương ứng với 18 nguyên tử cacbon. Có  tín hiệu cộng hưởng ở δC = 

104.59, 102.46, 98.50 ppm tương ứng với các nguyên tử C liên kết với 2 nguyên tử 

Oxi trong vòng xiclo của phân tử monosaccarit. Sáu tín hiệu cộng hưởng  của các 

nguyên tử cacbon trong nhóm CH2 tại δC =  64.84, 64.19, 63.52, 63.43, 63.39, 61.55 

ppm tương ứng với các nhóm CH2 liên kết của các mạch nhánh của các phân tử 

đường, do đó các monome ở dạng vòng furan.  
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Hình 3.118. Phổ HSQC của chất AA19 

 

Hình 3.119. Sự tương quan giữa H C của chất AA19 (HMBC) 
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       Qua phổ HMBC có các tín hiệu tương tác giữa các nguyên tử proton với nguyên 

tử C, điển hình như proton H2’ tương tác với nguyên tử  C-1, nguyên tử proton H-5’’ 

tương tác với nguyên tử cacbon C-2’. 

 

Hình 3.120. Phổ khối lượng của chất AA19 

Trên phổ MS của AA19 có peak ion m/z 521.39 [M+NH3]+, phân tử có 18 nguyên tử 

C nên công thức phân tử của AA19 là C18H32O16. Kết hợp phổ NMR (1D và 2D) chất 

AA19 có thể dự đoán là phân tử dạng trisaccarit có hai liên kết glycoside. 
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Hình 3.121. Công thức cấu tạo của chất AA19 

 

 



  143 
 

 
 

3.5. Kết quả nghiên cứu hoạt tính độc tế bào trên dòng tế bào ung thư HeLa (cổ 

tử cung) và A549 (tế bào ung thư gan) 

Ung thư cổ tử cung và ung thư gan là những loại khối u ác tính thường gặp 

nhất trên thế giới. Để làm giảm tỉ lệ tử vong, chuẩn đoán sớm và phát triển phác đồ 

điều trị tiên tiến, bao gồm cả các loại thuốc, gen và các liệu pháp miễn dịch cũng 

như các biện pháp phòng ngừa ung thư cổ tử cung là hết sức quan trọng. Vì vậy tìm 

kiếm các dược chất mới chống khối u và nghiên cứu các giá trị y học của các hợp 

chất đó đã trở thành một vấn đề lớn và có ý nghĩa quan trọng.  

Căn cứ vào thực tế đã và đang sử dụng trong dân gian làm thuốc của cây Tri 

mẫu (Anemarrhena asphodeloides  Bunge) và các kết quả nghiên cứu gần đây, chúng 

tôi đã tiến hành thử hoạt tính ức chế tế bào trên dòng tế bào ung thư HeLa (cổ tử 

cung) và tế bào ung thư gan (A549) của các hợp phân lập được  từ thân rễ cây Tri 

mẫu. 

         Các bước thực nghiệm được trình bày ở chương 2. Kết quả thí nghiệm được trình 

bày ở bảng 3.28. 

Bảng 3.28: Tác động gây độc tế bào ung thư của các mẫu nghiên cứu 

TT Hợp chất 
Khả năng ức chế tế bào (IC50 µg/mL) 

HeLa A549 

1 AA2 >100 >100 

2 AA3 50.41±4.33 60.26±6.48 

3 AA4 86.65±6.63 79.54±7.98 

4 AA5 72.36±3.02 54.68± 2.73 

5 AA6 27.25±1.41 16.71±1.32 

6 AA7 44.41±4.31 46.25±3.48 

7 AA8 34.99±2.25 40.62±5.49 

8 AA9 25.94±2.12 31.29±2.48 

9 AA10 >100 >100 

10 AA11 >100 >100 

11 AA12 10.22±0.42 13.01±0.45 

12 AA13 >100 >100 

13 AA14 89.56±3.29 >100 

14 AA15 0.55±0.08 0.79± 0.12 

15 AA16 7.42±0.38 12.55±0.70 

16 AA17 7.15±0.58 11.94±0.92 

17 AA18 >100 93.06±4.17 

18 AA19 >100 >100 

19 Ellipticine 0.40±0.06 0.38 ±  0.02 
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Một số hình ảnh tế bào thể hiện tác động của các mẫu đến sự phát triển của tế 

bào A549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA12 (20ug/ml)   AA18 (100ug/ml) AA16 (20ug/ml) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           AA15  (4ug/ml)               AA15  (0.8 ug/ml) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA17 (100 ug/ml) AA17 (20 ug/ml) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Đối chứng âm DMSO 0,1%      Đối chứng âm DMSO 0,1% 
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Một số hình ảnh tế bào thể hiện tác động của mẫu đến sự phát triển của tế bào 

Hela 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 AA12 (20ug/ml) AA18 (100ug/ml) AA16 (20ug/ml) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       AA15 (4ug/ml)                         AA15 (0.8 ug/ml)                AA17  (20 ug/ml) 

 

 Đối chứng âm DMSO 0,1 

 

Hình 3.122. Hình ảnh ức chế tế bào Hela và A549 

Qua bảng 3.28 nhận thấy trong số 18 mẫu thử nghiệm hoạt tính ức chế tế bào 

ung thư HeLa và A549 có 11 hợp chất thể hiện hoạt tính ức chế cả hai dòng tế bào 

dùng trong thửu nghiệm. 

Các chất thể hiện hoạt tính tốt là: AA12, AA15, AA16, AA17. Các hợp chất 

này thuộc nhóm hợp chất steroidal glycoside, đây là nhóm hợp chất thường thể hiện 

nhiều hoạt tính ức chế  tế bào ung thư. Chất đối chứng dương Ellipticine hoạt động ổn 

định trong thí nghiệm. Các kết quả trên là chính xác với r2≥ 0,99. 
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         Để kiểm tra khả năng kích hoạt cảm ứng enzym trong quá trình tự hủy của tế 

bào. Các chất AA12, AA15, AA16 và AA17 được tiến hành thử nghiệm, tuy nhiên 

chất AA16 thể hiện hoạt tính kích hoạt cảm ứng caspase-3 trên tế bào HeLa tốt hơn. 

Kết quả thể hiện hình sau: 

 

Hình 3.123. Khả năng cảm ứng sinh Caspase 3 của mẫu AA16 sau 24h;  

(* với P<0,05) 

Qua kết quả trên, chúng tôi nhận thấy: 

- Ở nồng độ 56 µg/ml, mẫu AA16 đã thể hiện khả năng cảm ứng caspase 3 tốt ở 

mức có ý nghĩa thống kê (P<0.05).  

- Ở nồng độ thử nghiệm còn lại, AA16 chưa thể hiện khả năng cảm ứng caspase 

3 (P>0.05) 
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CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Xác  định  thành  phần  hóa học và thử 

nghiệm một số hợp  chất  hóa  học  có  hoạt tính  chống  ung  thư  trong loài  Tri  mẫu 

(Anemarrhena asphodeloides)” mã số: B2017-TNA-42 thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu 

xác định thành phần, phân lập, xác định cấu trúc và đánh giá khả năng ức chế tế bào 

ung thư đã hoàn thành các nội dung trong thuyết minh được duyệt. Đề tài đã hoàn 

thành các nhiệm vụ nghiên cứu và đạt được các kết quả chính sau: 

- Đã đánh giá sơ bộ thành phần hóa học của các nhóm hợp chất hữu cơ có trong 

dịch chiết ethanol và các phân đoạn (dichloromethane, ethyl acetate và n-butanol) 

bằng các phản ứng đặc trưng. 

- Đã phân lập được 19 hợp chất từ mẫu nghiên cứu, trong đó có 5 hợp chất mới  

- Đã nghiên cứu xác định cấu trúc của các hợp chất thu được bằng các phương 

pháp phổ hiện đại như 1H, 13C-NMR, HSQC, HMBC và phổ MS.  

- Đã nghiên cứu hoạt tính ức chế tế bào ung thư in vitro trên 02 dòng tế bào ung 

thư ở người là tế bào ung thư HeLa và tế bào ung thư gan A549 của chất đã phân lập 

được, cụ thể: 11 hợp chất thể hiện hoạt tính ức chế cả hai dòng tế bào dùng trong thửu 

nghiệm. Các chất thể hiện hoạt tính tốt là: AA12, AA15, AA16, AA17.  

- Đã đánh giá khả năng kích hoạt caspase của hợp chất có khả năng ức chế tốt tế 

bào ung thư, nhận thấy chất AA16 có khả năng kích thích tốt enzym caspase. 

   Kết quả đã đạt được của đề tài sẽ định hướng cho việc sử dụng loài Tri mẫu 

(Anemarrhena asphodeloides  Bunge) trong y dược về khả năng điều trị ung thư và nhiều 

loại bệnh khác. 

4.2.  Kiến nghị 

          Do còn nhiều nội dung còn có thể phát triển từ đề tài này, đề nghị được tiếp tục 

đăng ký các đề tài KHCN khác để phát triển nguồn dược liệu này vào mục đích làm thuốc 

chữa bệnh. 
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