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MỞ ĐẦU 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Ở Quảng Nam, có một loài riềng ñược người dân trồng và thu 

hoạch “củ” (thực ra là thân rễ) dùng chủ yếu làm gia vị và chữa 

những bệnh liên quan ñến ñường tiêu hoá. Người dân ñịa phương gọi 

ñây là loài riềng nếp.  

Với mong muốn ñóng góp vào việc nghiên cứu chi riềng, ñịnh 

danh cho các loài thuộc chi này phân bố ở các ñịa phương khác nhau 

của Việt Nam, ñể từ ñó nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng loài 

thảo dược quý này, chúng tôi ñã chọn ñề tài: “Nghiên cứu thành 

phần hoá học dịch chiết thân rễ cây riềng  nếp Quảng Nam trong 

dung môi etanol và n-hexan”. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

- Khảo sát, so sánh thành phần hóa học tinh dầu thân rễ riềng  

nếp ở Đại Lộc - Quảng Nam với một số loài Alpinia khác ñã công bố 

ở Việt Nam và trên thế giới. 

- Khảo sát thành phần hóa học dịch chiết riềng nếp Quảng 

Nam trong các dung môi n - hexan, etanol và buatnol. 

- Phân lập và xác ñịnh cấu trúc cấu tử chính từ dịch chiết thân 

rễ riềng nếp ở Đại Lộc - Quảng Nam trong dung môi n - hexan. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

- Tinh dầu thân rễ riềng ở Đại Lộc - Quảng Nam. 

- Dịch chiết thân rễ riềng ở Đại Lộc - Quảng Nam trong các 

dung môi etanol, butanol và n - hexan. 

- Cấu trúc chất thu ñược từ dịch chiết n - hexan. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Nghiên cứu lí thuyết 

4.2. Nghiên cứu thực nghiệm 
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- Phương pháp tách tinh dầu: Chưng cất lôi cuốn hơi nước. 

- Phương pháp chiết:  Phương pháp ngâm chiết. 

- Phương pháp chuẩn ñộ thể tích: Để xác ñịnh một số chỉ 

số: chỉ số axit, chỉ số xà phòng, chỉ số este. 

- Phương pháp vật lí:   

-  Sắc kí khí khối phổ (GC- MS. 

- Sắc kí lỏng cao áp khối phổ (LC/MS). 

- Đo phổ 1H - NMR, 13C - NMR, DEPT, IR. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

- Xác ñịnh hàm lượng, các chỉ số hóa học của tinh dầu thân rễ 

ñịnh hướng cho việc quy hoạch và khai thác cây riềng nếp ở Quảng 

Nam sau này. 

- Góp phần phân loại các cây thuộc chi Alpinia ở Việt Nam 

dựa trên việc xác ñịnh thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết 

trong dung môi n - hexan thân rễ cây riềng nếp ở Quảng Nam. 

- Định hướng cho việc ứng dụng các dịch chiết trong dung 

môi etanol và butanol dựa trên kết quả hoạt tính sinh học của các 

dịch chiết này. 

- Bước ñầu tìm hiểu cấu trúc và khả năng ứng dụng cấu tử 

chính tách ñược từ dịch chiết n - hexan. 

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Ngoài phần mở ñầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục 

trong luận ñược chia làm  3 chương như sau : 

Chương 1. Tổng quan 

Chương 2. Những nghiên cứu thực nghiệm 

Chương 3. Kết quả và bàn luận. 
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Chương 1. 

TỔNG QUAN 

1.1. Sơ lược về một số loại cây họ Gừng (Zingiberaceae)  

Họ Gừng (Zingiberaceae) là một họ của thảo mộc sống lâu 

năm với các thân rễ bò ngang hay tạo củ, bao gồm 47 chi và khoảng 

trên 1.000 loài. Các thành viên quan trọng nhất của họ này bao gồm 

gừng, nghệ, riềng, ñậu khấu và sa nhân. 

1.2. Đặc ñiểm hình thái thực vật và thành phần hóa học của một 

số cây thuộc chi Riềng (Alpinia) 

1.2.1. Đặc ñiểm hình thái thực vật một số cây thuộc chi Riềng 

(Alpinia) [1], [3] 

1.2.2.  Chi Alpinia ở Việt Nam 

Ở nước ta chi Alpinia khá phong phú. Chúng sinh trưởng trong 

vùng rừng núi ở hầu hết các tỉnh từ Bắc vào Nam. Một số loài ñược 

coi là ñặc hữu, ví dụ như Alpinia phuthoensis Gagnep., Alpinia 

tonkinensis Gagnep…  

Theo Phạm Hoàng Hộ [8], ở Việt Nam có hơn 20 loài Alpinia 

khác nhau.  

1.2.3. Công dụng một số loài Alpinia 

1.2.4. Thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài 

riềng ñã ñược nghiên cứu 

1.2.4.1. Alpinia officinarum Hance - Riềng, riềng thuốc  

Theo các tác giả Indrayan, A K; Garg, S N; Rathi, A K; 

Sharma, V thì 49 hợp chất ñại diện cho 99,21% của tinh dầu Alpinia 

officinarum thu thập từ Tây Bengal, Ấn Độ ñã ñược xác ñịnh. Các 

thành phần chính của tinh dầu thân rễ là 1,8-cineole (55,39%), γ -

carene (8,96%), β-pinene (4,29%), camphene (2,81%), α-pinene 
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(2,27%),  limonene (2,80%), isocaryophyllene (2,52%), α - camphor 

(2,35%), Υ-terpinene (2,23%) và-cadinene Υ (2,17%). [21] 

Các tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn ñã cho thấy  

phần chiết etanol 40% từ thân rễ Alpinia officinarum Hance có thể 

ức chế Staphylococcus aureus, Streptococcus tan máu và 

Streptococcus preunoniae. Reductase β-ketoacyl-ACP (FA, 

EC.1.1.1.100) là một enzym chìa khóa trong các hệ Synthase axit 

béo dạng II trong các vi khuẩn và xúc tác cho sự khử hóa β-ketoacyl-

ACP. Các phần chiết Alpinia officinarum ñã ức chế FAbG với một 

giá trị IC50 4,47±0,1 µg/ml  và mạnh hơn các chất ức chế ñã ñược 

công bố trước ñó. Các nghiên cứu ñộng học ñã cho thấy sự ức chế 

bao gồm cả thuận nghịch và không thuận nghịch. Cho ñến nay không 

có chất ức chế nào ñược công bố có thể thể hiện ức chế không thuận 

nghịch FAbG, trong khi phần chiết etanol có thể ức chế FAbG không 

thuận nghịch. Sự ức chế không thuận nghịch cho thấy 2 pha. Có thể 

là phần chiết Alpinia officinarum ức chế FAbG và qua ñó thể hiện 

hoạt tính kháng khuẩn [20].     

Tinh dầu thân rễ riềng thuốc thu thập từ West Bengal,  Ấn Độ 

(Alpinia officinarum) có hoạt tính kháng khuẩn ñối với 

Staphylococcus aureus và Bacillus subtilis (Gram +), Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae và Salmonella typhi (Gram -),  có hoạt 

tính kháng nấm ñối với nấm Candida albicans. [21]. 

1.2.4.2. Alpinia galanga Willd - Riềng nếp 

Theo Trịnh Đình Chính [5], thành phần hóa học chính của tinh 

dầu thân, thân rễ, lá, hoa của cây Alpinia galanga Willd. ở Hà Nội 

(Việt Nam) gồm: β-caryophyllen (thân rễ 9,1%; thân 12,7%; lá 

5,8%), cis-α-bergamoten (thân rễ 8,9%), germacren-D (thân rễ 

9,1%), α-bisabolen (thân rễ 12,0%), β-secquiphelandren (thân rễ 
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8,3%), (E,E)-α-fanesen (thân 28,5%; lá 7,5%) và (E,E)-fanesyl 

axetat (lá 34,5%). Trong khi ñó, ở tinh dầu hoa, thành phần chính là 

(E,E)-α-fanesen chiếm tỉ lệ cao (82,3%). 

Các thành phần chính ñược xác ñịnh trong dầu thân rễ của loài 

Alpinia galanga, trồng trong vườn ươm của CIMAP Field Station 

Pant Nagar, Ấn Độ là 1,8-cineole (39,4%) và-pinene (11,9%), trong 

khi tinh dầu lá chứa 1,8 - cineole (39,4%),  β- pinene (22,7%) và 

camphor (12,8%).[37] 

Trong một nghiên cứu ñịnh hướng vào các tác nhân chống 

HIV, 1'S-1'-acetoxychavicol acetate (ACA),  một hợp chất phân tử 

nhỏ ñược phân lập từ thân rễ Alpinia galanga có khả năng ức chế sự 

vận chuyển Rev ở nồng ñộ thấp bằng cách kết hợp duy trì  khu vực 

nhiễm sắc thể 1 và tích lũy HIV-1 RNA ñủ ñộ dài trong nhân, kết 

quả là ngăn chặn quá trình sao chép HIV-1 trong các  tế bào máu ñơn 

nhân ngoại vi. Hơn thế nữa ACA và didanosin tác dụng hợp ñồng ñể 

ức chế sự sao chép HIV-1. Do ñó, ACA có thể ñại diện cho một sự 

ñiều trị HIV-1, ñặc biệt là cho sự kết hợp với các  thuốc chống HIV 

khác [32].  

1.2.4.3.  Alpinia oxyphylla Miq. - Ích trí nhân  

1.2.4.4. Alpinia speciosa Schumann. - Riềng ấm (mè tré bà)  

1.2.4.5. Alpinia tonkinenesis Gagnep - Riềng Bắc bộ 

Theo Phan Minh Giang, tinh dầu thân rễ riềng Alpinia 

tonkinenesis Gagnep ñã ñược công bố chứa các thành phần chính: 

Myrcen (18,5%); 1,8- Cineole (9,4%); Camphor (6,7%) α-Terpineol 

(5,2%) [17] 

Theo Trịnh Đình Chính [5], thành phần hoá học chính của tinh 

dầu thân rễ Alpinia tonkinenesis Gagnep. ở Việt Nam là 1,8-cineol, 

camphor và 5- hidroxicalamen. 
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1.2.4.6. Alpinia conchigera - Riềng rừng      

Theo nghiên cứu của Phan Minh Giang và các cộng sự năm 

2006, tinh dầu quả của riềng rừng cho thành phần chính gồm các 

chất Flavokawin B, β-sitosterol, stigmasterol, alpinetin, (3S,5S)-

trans-3,5-dihydroxy-1,7-diphenyl-1-heptene, β-D-fructofurannose, β-

D-fructopyranose, và 2-O-methyl β-D- fructofurannose. [18] 

Trong khi ñó, trong một nghiên cứu của Phan Minh Giang với 

các cộng sự khác, thành phần chính trong tinh dầu thân rễ là myrcen 

(16,2%); 1,8-cineole (25,6%); farnesol (11,9%).  [17] 

Dịch chiết thân rễ khô trong n - hexan loài Alpinia Conchigera 

Griff ñã cho kết quả dương tính với một số chủng vi khuẩn như 

Escherichia coli, Preudomonas aeruginosa, Bacillus subtillis. Dịch 

chiết trong etyl axetat chỉ cho kết quả dương tính với Escherichia 

coli, trong khi dịch chiết trong butanol không kháng chủng vi khuẩn 

này. Các cấu tử phân lập ñược từ dịch chiết trên là β-sitosterol, 

stigmasterol, cardamonin, chalconaringenin 2’-O-methyl ether, 

alpinetin và naringenin 5-O-methyl ether ñều kháng Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus. [30] 

1.2.4.7. Alpinia chinensis Rosc - Riềng Tàu 

Ở Việt Nam, loài Alpinia chinenisis Rosc. ở Hương Trà, Thừa 

Thiên Huế ñã ñược nghiên cứu về tinh dầu các bộ phận rễ, thân rễ, 

thân, lá và hoa. Thành phần hoá học chính gồm 1,8 - cineol (thân rễ 

26,8%; rễ 3,2%), α -humulen (thân rễ 9,3%; rễ 6,2%), β -bisabolen 

(thân 47,9%; lá 47,9%; thân rễ 24,8%; hoa 17,1%; rễ 10,4%), 

caryophyllen oxit (thân rễ 0,4%; rễ 13,2%) [5].   

1.2.4.8. Alpinia calcarata Rose  

1.2.4.9.  Alpinia hainanensis - Riềng Hải Nam 

1.2.4.10. Alpinia katsumadai Hayt. - Thảo ñậu   
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1.2.4.11. Alpinia smithiae  

Một nghiên cứu ñối với loài Alpinia smithiae tại miền Nam 

Ấn Độ cho thấy β-Caryophyllene (29,98%), β-pinene (5,22%), 

sabinene (9,28%), myrcene (14,36%) và 1,8-cineole (10,57%) là 

những thành phần chính của tinh dầu thân rễ. [39] 

1.2.4.12. Alpinia Catimbium latilabre (Rild.) Holtt. - Riềng gió (mè 

tré phát) 

Theo Trịnh Đình Chính [5], thành phần hoá học chính của tinh 

dầu thân, thân, rễ, lá, hoa, vỏ quả, rễ và hạt của cây Catimbium 

latilabre (Rild). Holtt. ở Thừa Thiên Huế gồm: β-pinen (thân 7,1%, ; 

lá 19,8%; hoa 43,8%; vỏ quả 26,1%), 1,8-cineol (thân 49,6%; lá 

36,0%; hoa 15,1%; vỏ quả 19,6%, rễ 7,6%; thân rễ 25,3%), α-pinen 

(hoa 16,0%; vỏ quả 7,1%), camphor (hạt 7,2%), β-caryophylen (hạt 

25,8%), linalool (thân rễ 10,9%; rễ 3,2%), citronelol (rễ 30,7; thân rễ 

3,7%), carotol (thân rễ 9,2%; rễ 2,5%).  

1.2.4.13.Alpinia breviligulata Gagnep - Riềng mép ngắn 

Trong thành phần dễ bay hơi của thân rễ và rễ của Alpinia 

breviligulata Gagnep ñược nghiên cứu bằng phương pháp GC-MS 

cho thấy có hơn 35 cấu tử ñược ñịnh danh. Trong ñó các cấu tử 

chính là: β-pinen (7,1%), borneol (7,0%), β-caryophyllen (8%), α-

humelen (7,9%) và caryphylene oxit (10,4%).Thành phần của tinh 

dầu rễ là 1,8-cineol (6%), borneol (5,5%), fenchyl axetat (8,8%), β-

caryophylen (7,5%), α-humulen (10,8%) và caryophylene oxit 

(13,0%). [1], [11]. 
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Chương 2. 

NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

2.1. Đặc ñiểm chung về cây riềng nếp ở tỉnh Quảng Nam 

2.1.1. Nguồn gốc, sự phân bố 

Ở Quảng Nam, người dân trồng riềng nếp trong vườn nhà ñể 

làm gia vị.  

2.1.2. Đặc ñiểm thực vật 

Riềng nếp (Alpinia sp) là cây thuộc loại thảo mộc cao từ 1 - 3 

m. Chu vi thân từ 4 - 5 cm. Lá có gân, không có lông ở cả hai mặt, 

hình giáo nhọn, thót lại ở gốc, dài 30 - 40 cm, có bẹ, trên bẹ có rạch, 

cuống lá mảnh, dài 1 - 1,5cm, không có lông; mép hình lưỡi nhỏ, cao 

4-10 mm, có vạch chẻ ngăn ở giữa. Rễ chùm mọc ngang trong lòng 

ñất. Thân rễ hình trụ, dài, ñường kính khoảng 2 - 3 cm, phủ nhiều 

vảy và bọc bởi nhiều rễ con, màu trắng ngà, chia thành nhiều ñốt 

không ñều nhau, ruột có màu vàng nhạt, thơm. Đoạn thân rễ nối giữa 

các cây với nhau dài 10-15cm. Ra hoa tháng 6 - 8.  

2.1.3. Công dụng của cây riềng nếp Quảng Nam 

2.2. Phương pháp xử lí mẫu thực vật, chiết tách, thu và ñịnh 

lượng tinh dầu 

2.2.1. Phương pháp xử lí mẫu thực vật 

2.2.2. Thu và ñịnh lượng tinh dầu 

2.2.2.1 Thu tinh dầu 

2.2.2.2. Khảo sát hàm lượng tinh dầu theo thời gian chưng cất 

2.2.2.3. Định lượng tinh dầu  

2.3 Xác ñịnh chỉ số hóa học của tinh dầu 

2.3.1 Chỉ số axit (Ax) 

2.3.2 Chỉ số este (Es) 
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2.4. Xác ñịnh thành phần hóa học của tinh dầu   

Dựa trên sắc kí ghép khối phổ GC/MS. 

2.5. Chuẩn bị các mẫu dịch chiết thân rễ ri ềng nếp 
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thân rễ tươi 
ñã xử lí 

1. Ngâm với metanol 
 
2. Lọc, ñuổi dung môi 

Cao metanol 

1. Thêm nước 
2. Lắc với n - hexan 

Dịch nước Phân lớp n – hexan 

1. Thêm nước 
2. Lắc với ñietyl ete 
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DTT3  

Phần không tan  
trong etanol 

 

Cao DTT4 
 

etanol 

Đuổi dung môi 

Cao DTT1 

LC/MS 

TPHH 

LC/MS 

TPHH 
Dịch etanol 

Đuổi dung môi 

Chất rắn 
TT1  

Cấu 
trúc  

1. Tinh chế 
2. 1H-NMR 
3C-NMR, IR 
 

butanol 
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2.6. Xác ñịnh thành phần hóa học các dịch chiết 

Dựa trên sắc kí khí ghép khối phổ GC/MS (ñối với dịch chiết 

TTn1) và sắc kí lỏng ghép khối phổ LC/MS (ñối với các dịch chiết 

TTn2; DTT3 và DTT4).    

2.7. Xác ñịnh cấu trúc chất kết tinh từ dịch chiết n - hexan 

Chất rắn TT1 ñược tiến hành ño nhiệt ñộ nóng chảy, thử màu 

trong thuốc thử vanilin và gửi mẫu ñể chụp các phổ 1H - NMR, 13C - 

NMR, DEPT và IR. 

Dùng các kết quả ño ñược ñể phân tích và so sánh với phổ trong 

các tài liệu ñã công bố ñể khẳng ñịnh cấu trúc chất. 

2.8. Thử hoạt tính sinh học các dịch chiết trong dung môi etanol và 

butanol 

* Đối tượng thử: Các chủng vi sinh vật: Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus, Lactobacillus fermentum, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica và nấm gây bệnh 

kiểm ñịnh Candida albicans. 

Chưng cất lôi cuốn hơi nước 

Phần bị lôi cuốn theo 
hơi nước TTn1. 

GC/MS 

TPHH 

LC/MS 

Phần còn lại trong  
bình cầu. 

TPHH 

TTn2 

Cao DTT1 

1. n - hexan 
2. Đuổi dung môi  
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Chương 3. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Tính chất cảm quan của tinh dầu và các dịch chiết  

3.1.1. Tinh dầu thân rễ   

3.1.2. Dịch chiết trong dung môi n - hexan 

3.1.3. Dịch chiết trong dung môi etanol 

3.1.4. Dịch chiết trong dung môi butanol 

3.2. Kết quả khảo sát sự phụ thuộc thể tích tinh dầu thân rễ vào 

thời gian chưng cất  

Thời gian chưng cất tinh dầu thân thích hợp là từ 6 - 7 giờ.  

3.3. Hàm lượng tinh dầu thân rễ 

Hàm lượng tinh dầu trung bình % TD =  0,329 % 

3.4. Kết quả xác ñịnh các chỉ số hóa học của tinh dầu thân rễ 

3.4.1. Chỉ số axit 

Chỉ số axit trung bình:  Ax = 4,63 

3.4.2. Chỉ số este 

Chỉ số este trung bình: Es = 104,00   

3.5. Kết quả xác ñịnh thành phần hóa học tinh dầu thân rễ 

 
Hình 3.1. Sắc kí ñồ GC/MS tinh dầu thân rễ riềng nếp Quảng Nam 
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Bảng 3.1. TPHH tinh dầu thân rễ cây riềng nếp Quảng Nam 

TT 
RT 

(giây) 
Hợp chất 

Hàm lượng 

% 

1 263 Á-cis-Ocimene 1,85 

2 313 Beta-pinene 4,25 

3 383 Cineole 51,63 

4 553 p-Menth-1-en-4-ol 1,39 

5 573 p-Menth-1-en-8-ol 1,63 

6 733 Phenol,o-allyl-,acetate 3,39 

7 757 Axetic acid, geraniol ester 0,39 

8 773 Cyclohexane, 2,4-diisopropenyl-

1-methyl-1-vinyl- 

0,78 

9 810 Isocaryophyllene 1,08 

10 833 (Z) -á-Farnesene 2,21 

11 849 Alpha-Caryophyllene 2,13 

12 874 1H-Cyclopropa[a]naphthalene, 

1a,2,3,5,6,7a,7b-octahydro- 

0,31 

13 877 Pentadecane 1,28 

14 900 1,5-Heptadien,6-methyl-2-(4-

methyl-3-cyclohexen-1-yl)-   

19,18 

15 909 Phenol,4-allyl-2-methoxy-

,acetate 

0,64 

16 913 Caryophyllene 1,34 

17 945 n-trans-Nerolidol 0,33 
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18 1019 Guaiol 0,36 

19 1022 4-Allyl-1,2-diacetoxybenzene 0,29 

20 1029 Chưa ñịnh danh 1,03 

21 1037 e-Cadinol 0,49 

22 1055 Ledol 1,43 

23 1073 Alpha-Bisabolol 1,02 

24 1184 All-trans-Farnesyl acetate 0,97 

25 1434 Retinal, 9-cis- 0,61 

  Tổng cộng 100 

3.6. So sánh thành phần tinh dầu thân rễ của riềng nếp Quảng 

Nam và một số loài Alpinia ở Việt Nam ñã công bố  

Bảng 3.2. TPHH chính trong TD thân rễ cây riềng nếp Quảng Nam 

và một số loài Alpinia khác ñã công bố ở Việt Nam [5], [17], [18] 

T
T
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ợ
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ất
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 N
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. 
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a
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e

  

A
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A
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A
. 
C

o
n
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ig

e
ra

 

A
. 
to

n
ki

n
e

ns
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1 β -pinen 4,25 7,1 7,1 15,2 3,4 - - 

2 Camphen - 6,16 7,2 - - 1,4 1,8 

3 1,8-cineol 51,63 12,74 49,6 26,8 25,6 25,6 9,4 

4 α-Terpineol - 4,39 - - 6,7 1,7 5,2 

5 Caryophyllen 1,34 - - 0,4 - 0,4 0,3 

6 Linalool  3,65 10,90 - - 1,2 - 

7 β- bisabolen 19,18 - - 47,9 - 0,6 - 

8 α - pinen - 8,93 6,1 9,8 4,5 1,1 2,1 
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3.7. So sánh thành phần tinh dầu thân rễ của riềng nếp Quảng 

Nam và một số loài Alpinia trên th ế giới ñã công bố 

Bảng 3.3. TPHH chính trong tinh dầu thân rễ cây riềng nếp Quảng 

Nam và một số loài Alpinia khác ñã công bố trên thế giới 

T
T
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ch
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in
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 s
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 N
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( Ấ
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Đ
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A
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Đ
ộ)

 

A
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a
ng

a
 

(T
há

i L
an

) 
A

lp
in

ia
 g

al
a

ng
a

 

(M
al

ay
si

a)
 

1 1,8-cineole 51,63 10,57 28,42 33,6 5,5 

2 α -Terpineol - 0,81 2,58 - 0,2 

3 β -pinene 4,25 0,64 1,02 - 1,6 

4 β- bisabolen 19,18 - 0,04 - 16,2 

5 α - pinene - 5,22 0,55 - 10,2 

6 Ledol 1,43 - 0,15 - - 

7 α - bisabolol 1,02 - 0,14 - - 

8 n-trans-Nerolidol 0,33 - 0,28 - - 

9 Camphor - 1,21 7,71 4,5 - 

10 Guaiol 0,36 - 3,27 - - 

11 Caryophyllene 1,34 29,98 0,62 4,2 0,9 

12 Pentadecane 1,28 - - - 1,9 

13 Cis - ocimene 1,85 0,12 - - - 

14 Caryophyllene 

oxit 

- 0,26 0,05 - 2,5 
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3.8. Thành phần hóa học dịch chiết TTn1 trong n - hexan 

 Hình 3.6. Sắc kí ñồ GC/MS của dịch chiết TTn1 

Bảng 3.4. TPHH dịch chiết TTn1 trong n - hexan 

TT RT 

(phút) 

Tên chất Thành phần 

% 

1 3,67 2-Furancarboxaldehyde 0,76 

2 8,16 1,8-Cineole 1,19 

3 12,82 Bicyclo [3, 1, 0] hexan - 2 - ol, 2 - 

metyl - 5 - (1-metyletyl)-…. 

1,77 

4 13,12 Benzene, 1 - metyl - 4-(1-

metyletenyl)- 

2,11 

5 13,28 Camphene  6,24 

6 15,55 Chavicol 7,23 

7 20,66 Trans - Caryophyllene 1,75 

8 21,72 α  - Humulene 2,40 

9 21,79 Trans - β - farnesene 5,87 
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10 23,06 pentadecane 11,81 

11 23,20 Trans - α - bisabolene 0,78 

12 23,39 ββββ - bisabolene 47,33 

13 23,84 β - sesquiphellandrene 1,82 

14  Các cấu tử chưa ñược ñịnh danh  8,94 

  Tổng cộng 100 

3.9. So sánh thành phần dịch chiết TTn1 với tinh dầu 

Bảng 3.5. So sánh TPHH tinh dầu và dịch chiết TTn1  

Hàm lượng %  

TT 

 

Hợp chất Dịch chiết 

TTn1 trong  

n - hexan 

Tinh dầu 

1 1,8-Cineole 1,19 51,63 

2 trans - Caryophyllene 1,75 1,34 

3 trans - β - farnesene 5,87 2,21 

4 n - pentadecane 11,81 1,28 

5 β - bisabolene 47,33 19,18 

6 α -Caryophyllene 2,40 2,13 

7 Camphene  6,24 - 

8 α-cis-Ocimene - 1,85 

9 Beta-pinene - 4,25 

10 Alpha-Bisabolol - 1,02 

11 β - sesquiphellandrene 1,82 - 

12 Axetic acid, geraniol ester - 0,39 

13 Cyclohexane, 2,4-

diisopropenyl-1-methyl-1-

vinyl- 

- 0,78 
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14 Trans - α - bisabolene 0,78 - 

15 n-trans-Nerolidol - 0,33 

16 e-Cadinol - 0,49 

17 Ledol - 1,43 

18 Chavicol 7,23 - 

19 All-trans-Farnesyl acetate - 0,97 

20 2-Furancarboxaldehyde 0,76 - 

21 p-Menth-1-en-4-ol - 1,39 

22 p-Menth-1-en-8-ol - 1,63 

23 Benzene, 1 - metyl - 4-(1-

metyletenyl)- 

2,11 - 

24 Phenol,o-allyl-,acetate - 3,39 

25 Trans - β - farnesene 5,87 - 

26 Isocaryophyllene - 1,08 

3.10. Thành phần hóa học dịch chiết TTn2 trong n- hexan 

Bảng 3.6. Thành phần hóa học dịch chiết TTn2  
TT RT (phút) % TT RT (phút) % 
1 4,888 2,5289 14 26,364 14,8409 
2 15,163 0,3290 15 26,975 1,3777 
3 21,895 2,5540 16 27,379 9,5696 
4 22,110 4,7104 17 27,985 7,7012 
5 22,974 7,1979 18 28,340 4,1687 
6 23,476 3,0084 19 28,793 1,2881 
7 23,799 4,3241 20 29,389 3,3041 
8 24,028 2,8444 21 29,815 1,3936 
9 24,421 10,7021 22 30,127 1,6325 
10 24,909 4,0476 23 31,083 0,7553 
11 25,399 2,9341 24 31,340 0,8443 
12 25,609 3,9171 25 32,490 2,2769 
13 26,061 1,7486    
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3.11. Thành phần hóa học dịch chiết trong dung môi butanol 

Bảng 3.7 Thành phần hóa học dịch chiết thân rễ trong butanol 

TT 
RT 

(phút) 

Thành phần 

% TT RT (phút) 

Thành 

phần 

% 

1 4,770 0,2639 23 26,277 1,5442 

2 4,927 1,2814 24 26,581 2,9455 

3 5,836 1,7465 25 30,450 0,0404 

4 6,578 0,5626 26 30,568 0,0353 

5 7,087 4,9030 27 30,711 0,1284 

6 7,413 1,7509 28 31.164 0,0904 

7 8,795 1,6618 29 31,397 0,0871 

8 9,390 1,1452 30 32,000 0,0410 

9 9,815 0,6956 31 32,327 0,0139 

10 10,544 1,4961 32 32,767 0,0179 

11 13,494 1,4265 33 32,931 0,0084 

12 15,526 2,5506 34 33,265 0,0056 

13 16,427 1,3290 35 33,757 0,0039 

14 17,782 2,6697 36 34,057 0,0046 

15 19,048 9,7269 37 34,463 0,0086 

16 20,272 15,6631 38 34,859 0,0076 

17 21,328 20,3180 39 35,198 0,0043 

18 21,642 9,2291 40 35,418 0,0073 

19 22,578 6,9732 41 35,597 0,0046 

20 23,138 5,5548 42 35,780 0,0044 

21 24,603 2,2096 43 36,210 0,0089 

22 24,754 1,8238 44 36,733 0,0048 
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3.12. Thành phần hóa học dịch chiết thân rễ trong  etanol 

Bảng 3.8. Thành phần hóa học dịch chiết thân rễ trong etanol 

TT RT (phút) % TT RT (phút) % 

1 4,401 0,4642 12 19,065 14,5917 

2 4,898 3,7063 13 20,212 24,8354 

3 5,200 0,4624 14 20,729 4,9689 

4 5,821 1,3780 15 21,313 4,9109 

5 6,321 1,0664 16 21,762 4,6872 

6 7,085 2,8203 17 23,135 3,0379 

7 7,429 1,9515 18 23,470 1,7872 

8 8,797 1,0717 19 24,603 1,9753 

9 15,591 3,1442 20 24,768 2,3217 

10 16,869 3,3298 21 26,101 9,6488 

11 17,804 5,3711 22 26,593 2,4681 

3.13. Kết quả xác ñịnh cấu trúc chất TT1 từ dịch chiết n - hexan 

* Phổ 13C - NMR: 

Bảng 3.9. So sánh ñộ dịch chuyển hóa học phổ 13C - NMR của TT1 

với phổ 13C - NMR của β-sitosterol glucosid theo tài liệu [6], [10] 

Vị trí 
C 

TT1 ( DMSO, 
125MHz) 

β-sitosterol 
glucosid 

(DMSO-d6, 
125MHz) 

(theo tài liệu [6]) 

β-sitosterol 
glucosid 
(DMSO-d6,       
125MHz) 

(theo tài liệu [10]) 
1 36,806  t 37,04 t 37,6 t 
2 27,750 t 27,96 t 28,5 t 
3 76,713 d 78,85 d 79,5 d 
4 38,292 t 38,43 t 39,1 t 
5 140,435 s 140,60 s 140,8 s 
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6 121,167 d 121,80 d 122,3 d 
7 31,346 t 31,67 t 32,2 t 
8 31,402 d 31,67 d 32,3 d 
9 49,588 d 50,01 d  50,7 d 
10 36,189 s 36,47 s 37,1 s 
11 20,567 t 20,81 t 21,4 t 
12 38,35 t 39,55 t 40,2 t 
13 41,832 s 42,09 s 42,7 s 
14 56,151 d 56,55 d 57,2 d 
15 23,830 t 24,00 t 24,6 t 
16 29,240 t 29,33 t 29,9 t 
17 55,413 d  55,85 d 56,5 d 
18 11,642 q 11,48 q 12,0 q 
19 18,915 q  19,36 q 19,9 q 
20 35,448 d  35,89 d 36,4 d 
21 19,676 q 18,94 q 19,5 q 
22 33,331 t 33,72 t 34,4  t 
23 25,450 t 25,85 t 26,7 t 
24 45,130 d  45,67 d 46,4 d 
25 28,701 t 28,94 t 29,7 t 
26 18,589 q  18,41 q 19,0 q 
27 19,066 d  18,61 d 19,2 d 
28 22,591 q 22,81 q 23,5 q 
29 11,755 q 11,54 q 12,1q 
1' 100,769 d 100,92 d 101,5 d 
2' 73,448 d 73,37 d 74,0 d 
3' 76,911  d 75,70 d 76,9 d 
4' 70,100 d 70,05 d 70,8 d 
5' 76,752 d 76,31 d 76,2 d 
6' 61,087 t 61,09 t 62,3 t 
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Hình 3.21. Phổ 13C - NMR của chất TT1 

* Phổ 1H - NMR: Các chuyển dịch hóa học nằm trong vùng 

2,90 ñến 4,38ppm là của phần ñường glucosa và H3 α của β -

sitosterol xen phủ lẫn nhau; trong ñó proton anomer H-1' của gốc 

ñường glucosa xuất hiện một doublet ở 4,23ppm; hai  tín hiệu singlet 

ở 0,65 và 0,99ppm ứng với 2 nhóm metyl gắn với C-18 và C-19; ba 

cụm doublet nằm trong vùng 0,81 ñến 1,16ppm là của ba nhóm 

metyl gắn với C-21, C-28 và C-29 còn một triplet ở 0,82ppm là của 

nhóm metyl ở C-26. Tín hiệu δ = 5,323 ppm cho phép khẳng ñịnh có 

một liên kết ñôi olefin trong phân tử. 
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Hình 3.22. Phổ 1H - NMR của chất TT1 

Kết hợp với kết quả phân tích phổ IR, kết luận kết tủa TT1 là 

β-sitosterol glucosid với CTPT C35H60O6 và cấu trúc như sau: 

O

O
OH

HO
HO

OH
19

18 20

21 22

23

24

25

26

27
28 29

 

 

3.13. Kết quả thử hoạt tính sinh học dịch chiết trong dung môi 

butanol và etanol 

Dịch chiết thân rễ riềng nếp trong etanol và butanol không 

có tính kháng các chủng vi khuẩn thuộc chủng Gram (+) và (-), 

không có tính kháng nấm candida albicans ở nồng ñộ ≤ 256 µg/ml. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN 

Qua triển khai các nội dung nghiên cứu, chúng tôi ñã thu ñược 

một số kết quả sau: 

a) Bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, ñã tách và 

xác ñịnh ñược hàm lượng và thành phần hóa học tinh dầu thân rễ cây 

riềng nếp ở tỉnh Quảng Nam. Bằng phương pháp sắc ký ghép khối 

phổ GC/MS ñã xác ñịnh ñược trong tinh dầu thân rễ có 25cấu tử, với 

thành phần chính: 1,8 - cineole (51,63%), β- bisabolen ( 19,18%), β-

pinene (4,25%) và phenol,o-allyl-,acetate (3,39%). 

b) Bằng phương pháp ngâm chiết nhiều lần trong dung môi 

methanol, sau ñó chiết lại với các dung môi khác nhau theo sơ ñồ 

chiết ñã xây dựng, ñã tách và xác ñịnh thành phần hóa học các dịch 

chiết: 

- Bằng phương pháp sắc kí khí- khối phổ liên hợp (GC/MS) ñã 

tách và xác ñịnh hàm lượng phần trăm của 21 cấu tử có trong dịch n 

- hexan, phần bị lôi cuốn theo hơi nước, trong ñó các cấu tử có hàm 

lượng cao là: beta- bisabolene (47,33%), pentadecane (11,81%), 

chavicol (7,23%), camphene (6,24%). 

- Bằng phương pháp sắc kí lỏng- khối phổ liên hợp (LC/MS) 

ñã tách và xác ñịnh hàm lượng phần trăm của 25 cấu tử có trong dịch 

n - hexan, phần không bị lôi cuốn theo hơi nước, 44 cấu tử có trong 

dịch butanol và 22 cấu tử có trong dịch etanol. Tuy nhiên, các cấu tử 

trên ñều chưa ñược ñịnh danh, cần ñược nghiên cứu sâu hơn. 

c) Bằng phương pháp rửa chất rắn lần lượt trong các dung 

môi, ñã tinh chế ñược chất TT1 kết tinh trong n - hexan. Kết hợp ño 
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ñộ nóng chảy với các phương pháp phổ 1H - NMR, 13C - NMR, 

DEPT và IR, ñã xác ñịnh cấu trúc chất rắn TT1 là: 

O

O
OH

HO
HO

OH
19

18 20

21 22

23

24

25

26

27
28 29

 

β -sitosterol glucosid 

d) Việc nghiên cứu thành phần hóa học các bộ phận khác như 

lá, hoa, thân cũng như việc xác ñịnh tên khoa học của cây riềng nếp 

ñang ñược chúng tôi tiếp tục thực hiện. 

2. KIẾN NGHỊ  

Loài Alpinia nói chung và cây riềng nếp (Alpinia sp.) ñã 

nghiên cứu nói riêng là một trong những cây thuốc quý có nhiều ứng 

dụng trong ñời sống và y học. Đề nghị các cấp có thẩm quyền tổ 

chức nghiên cứu một cách sâu rộng hơn nhằm làm rõ ứng dụng của 

cây riềng nếp, qua ñó phục vụ tốt hơn ñời sống nhân dân ta. 

 

 


