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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  

 Nền y học cổ truyền Việt Nam với bề dày lịch sử lâu ñời và 

phong phú, trong ñó ña số các bài thuốc ñược bào chế từ các loại cây 

cỏ trong thiên nhiên. Ngày nay cùng với sự phát triển của nền dược 

học hiện ñại thì nền dược học cổ truyền cũng không ngừng phát triển 

và ñổi mới. Các loại thuốc ngày nay hiện ñược tổng hợp hay bán tổng 

hợp, nền sản xuất thuốc thế giới và Việt Nam chủ yếu là bán tổng 

hợp từ các hợp chất ñược phân lập từ thiên nhiên. Vì lý do ñó, ngành 

hóa hữu cơ chuyên về hợp chất thiên nhiên ñang phát triển một cách 

mạnh mẽ và góp phần vào việc cung cấp nhiều loại thuốc có ích cho 

con người. 

 Rừng ngập mặn Cần Giờ với ñặc thù là hệ dự trữ sinh quyển 

ñược thế giới công nhận, là vùng rừng ngập mặn với quần thể thực 

vật ña dạng và là lá phổi xanh của thành phố Hồ Chí Minh và Đồng 

Nai. Rừng ngập mặn Cần Giờ có ñiều kiện môi trường rất ñặc biệt, là 

hệ sinh thái trung gian giữa hệ sinh thái thủy vực với hệ sinh thái trên 

cạn, hệ sinh thái nước ngọt và hệ sinh thái nước mặn. Hệ sinh thái 

thực vật với nhiều loại cây, chủ yếu là bần trắng, mắm trắng, các 

quần hợp ñước ñôi - bần trắng cùng xu ổi, ñước…; và các loại nước 

lợ như bần chua, bần ổi, ô rô, dừa lá, ráng... Với lợi thế là nơi bảo tồn 

ñược nhiều loại ñộng thực vật quý hiếm, rừng ngập mặn Cần Giờ 

ñang ñược các nhà khoa học của các ngành ñầu tư nghiên cứu. 

 Rừng ngập mặn Cần Giờ với sinh khối các loài thực vật lớn 

nhưng vẫn chưa ñược khai thác hiệu quả, phục vụ lợi ích cho con 

người. một số hợp chất hữu cơ phân lập từ các cây ñặc hữu của rừng 

ngập mặn như: hợp chất phorbol ester ñược cô lập từ lá và thân cây 

Excoecaria agallocha L. [15]  có hoạt tính kháng virus HIV; hợp chất 

benzoxazolin với dẫn xuất ñường ribose có hoạt tính kháng ung thư 

ñược cô lập từ cây ô rô - Acanthus illicifolius L. [16]; hợp chất cineol, 
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eucalyptol ñược tìm thấy trong tinh dầu tràm lá dài- Malaleuca 

leucadendran có tác dụng sát trùng mạnh ñối với nhiều loại vi khuẩn 

gây bệnh [2,3]. Các nghiên cứu sinh học gần ñây cũng chỉ ra rằng trong 

các cây ở vùng rừng ngập mặn chứa nhiều hợp chất có giá trị trong 

bào chế thuốc như triterpen, steroid, glycosid, alkaloid và các hợp 

chất quinon.  Với hy vọng có thể cô lập ñược nhiều hợp chất có giá 

trị từ một trong những loài cây của rừng ngập mặn và không ñể lãng 

phí nguồn sinh khối lớn này, chúng tôi ñịnh hướng nghiên cứu các 

cây thuộc chi Bần có tại rừng ngập mặn Cần Giờ mà ñiển hình là cây 

bần ổi- Sonneratia ovata Bak. 

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

Luận văn này ñặt mục tiêu tìm hiểu thành phần hóa học và thăm dò 

hoạt tính sinh học của lá cây Bần ổi - Sonneratia ovata Bak (thuộc họ 

Bần, Sonneratiaceae) 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

Trong luận văn này tôi ñi sâu vào tách, tinh chế và xác ñịnh cấu trúc 

của một số hợp chất hóa học trong cao eter dầu hỏa lá cây Bần ổi - 

Sonneratia ovata Bak. (thuộc họ Bần, Sonneratiaceae), thu hái ở Cần 

Giờ - TPHCM 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Nghiên cứu về lý thuyết 

- Tổng quan về một số loài cây trong họ Bần (Sonneratiaceae). 

- Tìm hiểu cây Bần ổi – Sonneratia ovata Bak. về hình thái thực vật, 

phân bố, thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học . 

4.2. Phương pháp thực nghiệm 

- Phân lập chất sạch bằng phương pháp SKC, SKBM. 

- Xác ñịnh cấu trúc hóa học các hợp chất cô lập ñược bằng phương 

pháp phổ hiện ñại như: 
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      Phổ 1H - NMR, 13C - NMR, DEPT - 135 và 90: Ghi trên máy 

cộng hưởng từ hạt nhân Bruker ở tần số 500 MHz cho phổ 1H - 

NMR và 125 MHz cho phổ 13C- NMR. 

      Tất cả các phổ ñược ghi tại: Phòng phân tích trung tâm, trường 

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, số 227, ñường Nguyễn Văn Cừ, quận 

5, TPHCM. 

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

       Từ các kết quả nghiên cứu, luận văn ñã thu ñược một số kết quả 

với những ñóng góp thiết thực sau: 

- Cây Bần ổi – Sonneratia ovata Bak. ñược nghiên cứu về thành phần 

hóa học và hoạt tính sinh học. 

- Cao eter dầu hỏa, cao etyl acetat, cao metanol ñã ñược thử hoạt tính 

gây ñộc tế bào ưng thư ở người như Hela, NCI-H46, MCF-7. Kết quả 

cho thấy, tất cả các cao ñều không có khả năng gây ñộc tế bào ung 

thư cổ tử cung Hela, tế bào ung thư phổi NCI-H46 và tế bào ung thư 

vú MCF-7 ở nồng ñộ 100µg/ml sau 48 giờ cảm ứng. 

- Từ cao eter dầu hỏa, bằng sắc ký cột trên silica gel nhiều lần, kết 

hợp với sắc ký bản mỏng ñã cô lập ñược 3 chất sạch là HE 2.2.4, 

HE7.1 và HE8.1 

Các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần vào việc chứng minh và bảo vệ 

sự ña dạng sinh học của thảm thực vật Việt Nam. 

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

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

văn gồm có các chương như sau : 

Chương 1: Tổng quan   

Chương 2 : Các phương pháp nghiên cứu, thực nghiệm  

Chương 3: Kết quả và thảo luận.  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN  VỀ MỘT SỐ LOÀI TRONG H Ọ BẦN 

(SONNERATIACEAE) 

 Chi Sonneratia trên thế giới có khoảng 20 loài. Theo Phạm 

Hoàng Hộ [1], ở Việt Nam hiện nay có 5 loài thuộc chi này là:  

- Bần trắng – Sonneratia alba J.E. Smith. 

- Bần vô cánh – Sonneratia apetala Buch. – Ham. in Sim. 

- Bần chua – Sonneratia caseolaris (L.) Engl. 

- Bần ñắng - Sonneratia griffithii Kurz. 

- Bần ổi - Sonneratia ovata Bak.  

      Với giới hạn là một ñề tài luận văn tốt nghiệp, chúng tôi lựa chọn 

khảo sát thành phần hóa học của lá Bần ổi- một loài cây ñặc hữu của 

rừng ngập mặn Cần Giờ. 

CHƯƠNG 2 

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM 

2.1. Hóa chất và thiết bị 

2.2. Phương pháp nghiên cứu. 

2.2.1. Phương pháp chiết ngâm dầm. 

2.2.2. Phương pháp tách và tinh chế chất  

2.2.3. Phương pháp xác ñịnh cấu trúc hóa học của một hợp chất. 

2.3. Thực nghiệm 

2.3.1. Xử lý nguyên liệu lá cây Bần ổi 

2.3.2. Điều chế các loại cao 

2.3.3. Cô lập các hợp chất có trong cao eter dầu hỏa (E) 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cô lập các hợp chất trong cao eter dầu hỏa. 

 Từ lá cây Bần Ổi (40kg) ñiều chế cao metanol (1,5 kg), sử dụng 

kỹ thuật trích pha rắn silica gel ñã phân cao metanol thành những cao 

có tính phân cực khác nhau là cao eter dầu hỏa (246,7 g), cao etyl 

acetat (389,3 g), và cao metanol (800 g). 

 Chọn cao eter dầu hỏa ñể sắc ký cột, cô lập hợp chất, ñã thu ñược 

3 hợp chất, ký hiệu lần lượt là HE2.2.4, HE7.1 và HE8.1. 

 Các hợp chất có các tính chất vật lý như trình bày sau: 

3.1.1. Khảo sát cấu trúc hóa học của HE2.2.4 

 Hợp chất HE2.2.4 (972,1 mg) ñược cô lập từ phân ñoạn HE2.2 

có các ñặc ñiểm như sau: 

- Trạng thái: chất rắn dạng bột, màu trắng ngà. 

- Nhiệt ñộ nóng chảy: 287-289oC (kết tinh lại trong CHCl3). 

- Sắc kí lớp mỏng giải ly trong hệ dung ly E : EA (8:2), hiện hình bản 

mỏng bằng dung dịch H2SO4 25% và nung nóng bản, cho một vết 

tròn, màu hồng, với giá trị Rf = 0,69. (hình 2.4). 

- Phổ 1H-NMR (500MHz, CD3OD + CDCl3, δppm)( Hình 3.3): Được 

trình bày trong bảng 3.1. 

- Phổ 13C-NMR (Hình 3.4) kết hợp với DEPT-NMR (125MHz, 

CD3OD + CDCl3, δppm) (Hình 3.5, hình 3.6): Được trình bày trong 

bảng 3.1. 

 Biện luận cấu trúc hóa học 
 Phổ 13C-NMR kết hợp với DEPT-NMR (δppm) cho thấy ở vùng 

từ trường thấp, ngoài tín hiệu cộng hưởng của nguyên tử carbon của 

acid carboxylic tại δC 181,3 (-COOH) còn có tín hiệu của nguyên tử 

carbon carboxylat tại 172,7 (-COO-). Bên cạnh ñó là cặp tín hiệu ñặc 
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trưng của nối ñôi >C=CH- trên khung sườn ursan tại δC 139,2 (>C=) 

và 126,3 (-CH=). Điều này phù hợp với phổ 1H-NMR (δppm), ở 

vùng từ trường thấp xuất hiện tín hiệu của một proton olefin tại δH 

5,23 (dd; 3,5Hz; 3,5Hz).  

COOH

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2324

26

27

28

29

12

30

25

H3C

O

1'

2'

 

Acid 3β-O-acetylursolic (HE2.2.4) 

 Tín hiệu trên phổ 13C-NMR ở δC = 78,8 cho biết nguyên tử 

carbon C-3 mang nhóm -OH ñã bị acyl hóa do bị dịch chuyển về 

vùng từ trường thấp hơn bình thường (>CH-O-CO-).  

 Phổ 1H-NMR, ở vùng trường cao, thấy xuất hiện 7 tín hiệu 

proton (5 tín hiệu dạng mũi ñơn và 2 tín hiệu dạng mũi ñôi, không kể 

tín hiệu của proton metyl trong nhóm acetoxy -OCOCH3 cộng hưởng 

tại δH 2,03) ứng với các proton trong 7 nhóm  

-CH3 ñặc trưng của triterpen có khung sườn ursan. 

 Những nhận ñịnh trên cho thấy hợp chất HE2.2.4 là một dẫn xuất 

dạng acetyl của một acid triterpen có khung sườn ursan-12-en. So 

sánh với tài liệu tham khảo[17], hợp chất HE2.2.4 ñược xác ñịnh là 

acid 3β-O-acetylursolic   
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Bảng 3.1. Số liệu phổ NMR của hợp chất HE2.2.4 so sánh 

với acid 3β-O-acetylursolic[17] 

Acid  3β-O-

acetylursolic  

(pyridin-d5) 

HE 2.2.4 

(CD3OD + CDCl3) 

Vị trí C  13C-NMR  δδδδH ppm (J, Hz) 
13C-

NMR  
DEPT 

1 
38,4 1,65 (m); 1,07 

(m) 

38,4 -CH2- 

2 
24,1 1,87 (m); 1,07 

(m) 

28,6 -CH2- 

3 80,9 4,49 (dd; 7,5; 6,5) 78,8 
-CH-

O- 

4 38,0 - 37,7 >C< 

5 55,7 0,82 (m) 56,3 >CH- 

6 
18,6 1,52 (m); 1,36 

(m) 

19,0 -CH2- 

7 33,5 
0,92 (dd; 11,5; 

8,5) 
33,8 -CH2- 

8 40,0 - 39,9 >C< 

9 47,9 1,54 (m) 42,9 >CH- 

10 37,2 - 37,7 >C< 

11 
23,7 1,91 (m); 1,07 

(m) 

21,5 -CH2- 

12 125,6 5,23 (dd; 3,5; 3,5) 126,3 -CH= 

13 139,4 - 139,2 >C= 

14 42,6 - 40,0 >C< 
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15 28,8 1,25 (m) 25,0 -CH2- 

16 25,0 
1,99 (dd; 13,5; 

4,0) 
24,3 -CH2- 

17 48,2 - 40,4 >C< 

18 53,6 2,18 (d; 11,0) 53,9 >CH- 

19 39,6 1,33 (m) 39,2 >CH- 

20 39,6 1,33 (m) 39,9 >CH- 

21 31,2 1,50 (m) 31,5 -CH2- 

22 37,6 1,70 (m) 37,7 -CH2- 

23 28,3 0,86 (s) 28,9 -CH3 

24 17,1 0,85 (s) 17,1 -CH3 

25 15,7 0,95 (s) 15,9 -CH3 

26 17,5 0,85 (s) 17,1 -CH3 

27 24,1 1,63 (s) 24,1 -CH3 

28 180,1 - 181,3 -COOH 

29 17,7 0,76 (d; 11,0) 17,5 -CH3 

30 21,6 0,94 (d; 6,5) 21,3 -CH3 

1’ 170,7 - 172,5 -COO- 

2’ 21,3 2,04 (s) 24,3 -CH3 
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Hình 3.3: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của HE2.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-NMR của HE2.2.4 

3.1.2. Khảo sát cấu trúc hóa học của HE7.1 

 Hợp chất HE7.1 (26.911,5mg) thu ñược từ phân ñoạn HE7 của 

cao eter dầu hỏa có các ñặc ñiểm sau: 

* Dạng bột màu trắng. 
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* Nhiệt ñộ nóng chảy 192-1930C (kết tinh trong hỗn hợp dung môi 

clorofom : metanol (1:1). 

* Sắc kí lớp mỏng cho một vết duy nhất có Rf = 0,62 với hệ dung môi 

clorofom: etyl acetat (8:2), hiện hình bằng dung dịch H2SO4 50% cho 

một vết tím, sau chuyển thành xanh ñậm (Hình 2.3). 

* Phổ 1H-NMR (DMSO-d6) (Hình 3.1), δppm: ñược trình bày trong 

bảng 3.2. 

* Phổ 13C-NMR (DMSO-d6) (Hình 3.2) kết hợp với DEPT-NMR 90 

và 135 (Hình 3.3): ñược trình bày trong bảng 3.2. 

 Biện luận cấu trúc 

 Phổ 1H-NMR kết hợp với phổ 13C-NMR và DEPT-NMR cho 

thấy các tín hiệu cộng hưởng ñặc trưng của H-1’, H-6, C1’, C-5, C-6 

của hợp chất β-Sitosterol-3-O-β-D-glucopyranoside nên chọn số liệu 

phổ của β-Sitosterol và D-glucose ñể so sánh ñối chiếu. Kết quả ñược 

trình bày trong bảng 3.2 cho thấy có sự trùng khớp. 

 Vậy hợp chất HE7.1 là β-Sitosterol-3-O-β-D-glucopyranosid có 

cấu trúc hóa học như sau: 

O

CH3

CH3

CH3

CH3

HH3C
C2H5

1

2

3
4

5
6

7

8
9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23 24
25

27

26

28,29

O
HO

HO

OH

OH

1'

2'

3'

4'
5'

6'

 

β -Sitosterol-3-O-β-D-glucopyranosid (HE7.1) 
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Bảng 3.2. So sánh phổ NMR của hợp chất HE7.1 với β-Sitosterol-3-

O-D-glucopyranosid[12, 16] 

1H-NMR,  ppm  13C-NMR,  ppm 
Vị trí C 

 
DEPT HE7.1 

(DMSO-d6) 
HE7.1 

(DMSO-d6) 
β-Sitosterol [12, 16] 

1 -CH2-  36,80 37,1 
2 -CH2-  29,23 31,5 
3 >CH- 3,62 (1H, m) 70,07 71,5 
4 -CH2-  39,33 42,1 
5 =C<  140,10 140,1 
6 =CH- 5,31 (1H, brd) 121,19 121,1 
7 -CH2-  31,34 31,8 
8 >CH-  31,34 31,8 
9 >CH-  49,58 50,1 
10 >C<  36,17 36,3 
11 -CH2-  20,56 21,0 
12 -CH2-  38,29 39,6 
13 >C<  41,82 42,1 
14 >CH-  56,15 56,5 
15 -CH2-  23,82 24,2 
16 -CH2-  27,74 28,1 
17 >CH-  55,41 55,8 
18 -CH3 0,63 (3H, s) 11,62 11,2 
19 -CH3 0,89 (3H, s) 19,04 19,3 
20 >CH-  35,44 36,0 
21 -CH3  18,57 18,7 
22 -CH2-  33,33 33,8 
23 -CH2-  25,45 26,0 
24 >CH-  45,13 45,6 
25 >CH-  28,69 29,0 
26 -CH3  18,90 19,0 
27 -CH3  19,65 19,7 
28 -CH2-  22,59 23,0 
29 -CH3  11,74 11,9 
    D-glucose 

1’ >CH- 4,83 (2H, d, J=5,0) 100,79 104,0 
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2’ >CH-  73,43 74,1 
3’ >CH-  76,74 76,8 
4’ >CH-  76,69 70,6 
5’ >CH-  76,93 76,8 
6’ -CH2- 4,80 (1H, dd, J=2,5; 5,0) 61,06 61,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR (DMSO-d6) của 

HE7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-NMR (DMSO-d6) của 

HE7.1 
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3.1.3. Khảo sát cấu trúc hóa học của HE8.1 

 Hợp chất HE8.1 (120 mg) ñược cô lập từ phân ñoạn HE8. Phân 

ñoạn thu ñược sau khi sắc ký cột trên cao eter dầu hỏa, có các ñặc 

ñiểm như sau: 

- Hợp chất dạng bột vô ñịnh hình, màu trắng. 

- SKLM cho một vết duy nhất màu tím ñen có Rf 0,38 với hệ giải ly 

cloroform :  metanol (8: 2), hiện hình bằng thuốc thử H2SO4 30%, 

nung nóng bản. 

- Phổ HR-ESI-LC-MS hợp chất HE8.1 (hình 3.7) cho mũi ion giả 

phân tử với m/z 736,5346 [M+Na]+ (∆ = 1,2 mili mass), ứng với 

công thức phân tử C40H75NO9Na. Vậy MHE8.1 là C40H75NO9. 

- Phổ HR-ESI-LC-MS của mảnh HE8.1-B (hình 3.8) cho mũi ion giả 

phân tử với m/z 298,2744 [M+H]+ (∆ = 0,4 mili mass), ứng với công 

thức phân tử C18H36NO2 . Vậy MHE8.1-B là C18H35NO2.  

- Phổ GC-MS của mảnh HE8.1-A (hình 3.9) cho biết ester béo là 

metyl 2-hydroxyhexadecanoat C17H34O3 với thời gian lưu tR 21,262. 

Vậy MHE8.1-A là C17H34O3. 

- Phổ GC-MS của mảnh HE8.1-C (hình 3.10) cho biết acid béo là 

acid (9E)-tetradecenoic C14H26O2 với thời gian lưu tR 19,784. Vậy 

MHE8.1-C  là C14H26O2. 

- Phổ UV-Vis (hình 3.7) hợp chất HE8.1: trong phổ ESI-MS với ñầu 

dò UV cho biết hợp chất HE8.1 không hấp thu UV, vậy hợp chất 

HE8.1 sẽ không có nối ñôi liên hợp. 

- Phổ 1H-NMR (CD3OD) (hình 3.11), trình bày trong bảng 3.3; phổ 
13C-NMR (CD3OD) (hình 3.12), phổ DEPT (hình 3.13), trình bày 

trong bảng 3.3. 

- Phổ COSY (hình 3.14). 
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- Phổ HSQC (CD3OD) (hình 3.15), phổ HMBC (CD3OD) (hình 

3.16). 

 Biện luận cấu trúc của HE8.1 

* Xác ñịnh HE8.1 là một cerebrosid 

- Phổ 13C kết hợp với DEPT-NMR cho thấy hợp chất này có một 

carbon tứ cấp >C=O amid (δC 177,2; C-1’), bốn carbon olefin –CH= 

(δC 130,6; 131,1; 131,9; 134,3), 6 carbon loại >CH-O- (δC 77,96 -

71,6), hai carbon loại –O-CH2 (δC 62,7; 69,8), một carbon loại -CH-

NH (δC 54,7), các nhóm metylen –CH2- (δC 23,0-33,0) và hai carbon 

–CH3 nằm ở cuối mạch dài (δC 14,5). 

- Phổ 1H-NMR xuất hiện tín hiệu của bốn proton olefin tại δH 5,4-5,8; 

các proton của các nhóm metylen –CH2– tại δC 1,33-1,29 và 6 proton 

của hai nhóm metyl –CH3 (nằm ở cuối hai mạch dài) ở δC 0,91 [6H (t, 

8,6 Hz)]. Phổ 1H-NMR còn cho thấy có một proton anomer ở δH 4,27 

[1H (d, 8,4 Hz, H-1’’)] tương ứng với một carbon anomer có δC 

103,0 nên trong phân tử hợp chất HE8.1 có chứa một phân tử ñường. 

 Vậy có thể kết luận rằng hợp chất HE8.1 là một cerebrosid trong 

ñó phần ceramid gồm hai dây dài nối với nhau ngang qua nối amid, 

trong cấu trúc HE8.1 còn chứa một phân tử ñường và hai nối ñôi. 

Tuy nhiên các dữ liệu phổ NMR chưa cho thông tin cụ thể ñể xác 

ñịnh ñược chiều dài, cấu trúc của hai mạch carbon và vị trí của nối 

ñôi mà phải dựa vào dữ liệu MS và GC-MS của các sản phẩm thu 

ñược sau khi thực hiện phản ứng thủy giải HE8.1 và phản ứng oxy 

hóa HE8.1-B. 

* Xác ñịnh cấu trúc của mảnh HE8.1-A 

 HE8.1-A là sản phẩm thu ñược sau khi trích dung dịch sau phản 

ứng thủy giải HE8.1 với dung môi n-hexan. Kết quả GC-MS của sản 

phẩm HE8.1-A là este methyl 2-hydroxyhexadecanoat C17H34O3 (M 
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= 286) (Hình 3.7), với ñộ tương hợp    RMF = 888. Vậy có thể xác 

ñịnh ñược chiều dài của mạch carbon ñầu tiên có 16 carbon có một 

nhóm ceton -C=O ở vị trí 1’ và một nhóm –OH ở vị trí 2’, ñiều này 

phù hợp với tương quan HMBC của H-3’ [1,75 (m)] với C-2’ 

(73,13). 

* Xác ñịnh cấu trúc của mảnh HE8.1-B 

 HE8.1-B là sản phẩm thu ñược sau khi trích dung dịch sau phản 

ứng thủy giải HE8.1 với dung môi cloroform. Kết quả LC-MS của 

sản phẩm HE8.1-B cho mũi ion giả phân tử m/z 298,2744 [M+H]+ 

(∆ = 0,4 mili mass), phù hợp với công thức phân tử C18H35NO2 (M = 

297) (hình 3.8). Vậy có thể xác ñịnh ñược chiều dài của mạch carbon 

thứ hai có 18C; dựa trên tương quan HMBC của H-2 [4,00 (dd, 3,7; 

7,4)] với C-3 (72,9), H-2 với  C-1 (69,8), H-1 [3,72 (dd; 3,4; 10,2)] 

với C-2 (54,7) và tương quan COSY của H-2 với H-1, H-2 với H-3 

[4,14 (m)] cho thấy HE8.1-B mang hai nhóm –OH ở vị trí 1 và 3 và 

một nhóm –NH2 ở vị trí số 2. 

 Hợp chất HE8.1 có hai nối ñôi C=C nhưng trong cấu trúc của 

mảnh HE8.1-A không có sự hiện diện của nối ñôi vậy hai nối ñôi này 

sẽ nằm ở mạch carbon của mảnh HE8.1-B; dựa vào tương quan 

HMBC của H-2 với C-4 (131,2), H-3 với C-4, H-6 [2,07 (m)] với C-5 

(134,4), H-5 [5,48 (d; 16,3)] với C-3, H-4 [5,72 (dd; 7,6;16,3)] với C-

3, vậy nối ñôi ñầu tiên ñược xác ñịnh ở tại vị trí C-4, do H-4 và H-5 

có hằng số ghép J = 16,3 nên nối ñôi ở C-4 có cấu hình E. Còn một 

nối ñôi nữa không thể xác ñịnh ñược cụ thể vị trí do không cho tương 

quan HMBC, nên muốn xác ñịnh nối ñôi này phải tiến hành phản ứng 

oxy hóa nối ñôi trong mảnh HE8.1-B bằng dung dịch KMnO4/H+. 

* HE8.1-C là sản phẩm thu ñược sau khi trích dung dịch sau phản 

ứng oxy hóa HE8.1-B với dung môi cloroform. Kết quả GC-MS của 
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sản phẩm HE8.1-C là acid tetradeca-9-en-oic (C14H26O2, M = 226) 

(hình 3.10), với ñộ tương hợp RMF = 781 [ Theo tài liệu tham khảo 
[51] thì khi phân tích acid béo thu ñược sau phản ứng oxy hóa sẽ sử 

dụng cột DB-1, tuy nhiên với ñiều kiện phòng thí nghiệm GC-MS 

của bộ môn Hóa hữu cơ sử dụng cột HP-5 (là cột chuyên dụng ñể 

phân tích tinh dầu) nên ñộ tương hợp giữa phổ của thư viện và phổ 

của hợp chất thấp hơn 800, vì vậy kết quả GC-MS của sản phẩm 

HE8.1-C có thể chấp nhận ñược].  

 Vậy mảnh HE8.1-B là một aminoalcol có 18C với hai nhóm –

OH tại vị trí số 1 và 3, một nhóm –NH2 tại vị trí số 2, hai nối ñôi ở vị 

trí C-4 và C-13 (do H-13 và H-14 chồng chập lên nhau cho tín hiệu 

dạng mũi ña tại δH 5,43 có hằng số ghép J nhỏ nên nối ñôi tại C-13 có 

cấu hình Z).  

* Xác ñịnh loại ñường vị trí ñường gắn vào ceramid 

- Phổ 1H-NMR, cho thấy H-1” [4,27 (d; 8,4)], H-2” [3,20 (t; 9,7; 

5,6)], H-3” [3,34 (t; 8,11; 9,7)], vậy ñường trong phân tử hợp chất 

HE8.1 là ñường glucose có cấu hình β (bảng 3.1). Phổ HMBC cho 

thấy có tương quan giữa proton anomer H1’’ (δH 4,27 ) với carbon 

C-1 (δC 69,8), vậy phân tử ñường sẽ gắn vào vị trí C-1 của ceramid. 

* K ết luận cấu trúc hóa học của hợp chất HE8.1 

 HE8.1 là một cerebrosid với phần ceramid gồm hai dây dài 16C 

và 18C nối với nhau qua một nối amid, ở dây 16C có một nhóm –OH 

gắn ở vị trí số 2, ở dây 18C có một nhóm –OH ở vị trí số 3 và hai nối 

ñôi ở C-4, C-13 với cấu hình lần lượt là E, Z. Một phân tử ñường 

glucose có cấu hình β gắn vào ceramid tại vị trí C-1 bằng nối O-

glucosid. 
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- Phổ MS của HE8.1 cho mũi ion giả phân tử m/z 736,5346 

[M+Na]+ (∆ = 1,2 mili mass), phù hợp với công thức phân tử 

C40H75NO9 (M = 713) (hình 4.7).  

 Các tài liệu tham khảo [46,47,48,49,50] cho thấy các cerebrosid cô lập 

ñược trong thiên nhiên thường có mang bốn nhóm –OH tại vị trí C-2, 

C-3, C-4, C-2’ khiến cho phân tử  có bốn carbon thủ tính tại C-2, C-

3, C-4 và C-2’ với cấu hình 2S, 3S, 4R và 2’R. Tuy nhiên, trong hợp 

chất HE8.1 tại C-4 có một nối ñôi do sự khử một phân tử nước nên 

lúc này các tâm thủ tính chỉ còn lại C-2, C-3, C-2’ với cấu hình 2S, 

3R và 2’R (do có xuất hiện nối ñôi tại vị trí số 4 nên làm cho thứ tự 

ưu tiên sẽ bị thay ñổi làm cho C-3 sẽ không còn mang cấu hình S nữa 

mà sẽ mang cấu hình R [46,48,49,50]). So sánh dữ liệu phổ NMR của hợp 

chất HE8.1 với hợp chất Soya-cerebroside I [47] cho thấy có ñiểm 

tương ñồng; ngoại trừ hợp chất HE8.1 có hai nối ñôi ở C-4 và C-13, 

còn Soya-cerebroside I có hai nối ñôi ở C-4 và C-8 (bảng 3.3). 

 Đề nghị cấu trúc của hợp chất HE8.1 là: 1-O-β-D-

glucopyranosyl-(2S,3R,2’R,4E,13Z)-2-N-[2'-

hydroxyhexadecanoylamino]-octadeca-4,13-dien-1,3-diol. 

 Hợp chất HE8.1 là hợp chất mới, ñã ñược kiểm tra bằng phần mềm 

Scifinder tại ñại học Saskatchewan, Canada (tháng 7/2011). 
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Bảng 3.3: Số liệu phổ của hợp chất HE8.1 

 

HE8.1 

No
 

δH 
(CD3OD) 

δC 
(CD3OD) 

HMBC 
1H 13C 

1a 4,12 (m) 69,8 1’’, 2 

1b 3,72 (dd; 3,4; 10,2) - - 

2 4,0 (dd, 3,7; 7,4) 54,7 1’, 1, 3, 4 

3 4,14 (m) 72,9 1, 2, 4 

4 5,72 (dd; 7,6;16,3) 131,2 2, 3 

 Tương quan HMBC HE8.1 
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5 5,48 (d; 16,3) 134,4 3, 6 

6 2,07 (m) 33,7 5 

7-11 1,29-1,33 (m) 30,2-30,8 - 

12 1,29-1,33 (m) 33,1 - 

13 5,43 (t; 5,3) 129,9 12 

14 5,43 (t; 5,3) 131,9 13, 15 

15 1,29-1,33 (m) 33,3 - 

17 1,29-1,33 (m) 23,7 - 

18 0,91 (t; 8,6) 14,5 17 

1’ - 177,2 - 

2’ 3,98 (dd) 73,1 1’, 3’ 

3’a 1,75 (m) 35,9 1’, 2’, 4’ 

3’b 1,58 (m) - - 

4’a 1,30 (m) 26,2 - 

4’b 1,41 (m) - - 

5’-15’ 1,29-1,33 (m) 23,0-33,0 - 

16’ 0,91 (t; 8,6) 14,5 15’ 

1’’ 4,27 (d; 8,4) 104,7 1, 2’’ 

2’’ 3,20 (t; 9,67; 5,6) 75,0 1’’, 3’’ 

3’’ 3,34 (t; 8,11; 9,7) 78,0 2’’, 4’’ 

4’’ 3,27 (m) 71,6 3’’, 5’’ 

5’’ 3,30 (m) 78,0 4’’, 6’’ 

6’’a 3,87 (d; 11,8) 62,7 5’’ 

6’’b 3,70 (m) - - 
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Hình 3.11: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của HE8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.12: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-NMR của HE8.1 
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3.2. Thử hoạt tính kháng vài dòng tế bào ung thư của các cao 

ñiều chế từ lá bần ổi 

 Cao metanol và các cao eter dầu hỏa, cao etyl acetat, cao metanol 

trong sơ ñồ 2.1 ñã ñược gửi thử hoạt tính kháng vài dòng tế bào ung 

thư như Hela (ung thư cổ tử cung), NCI-H460 (ung thư phổi), MCF-7 

(ung thư vú). Kết qủa (bằng giá trị I%) ñược trình bày ở bảng 3.5  

 Nhận xét 

 Các cao ñều không cho thấy có hoạt tính trên 3 dòng tế bào ung 

thư như Hela (ung thư cổ tử cung), NCI-H460 (ung thư phổi), MCF-7 

(ung thư vú). 

 Trong khi ñó, từ cao eter dầu hỏa, luận văn ñã cô lập ñược hợp 

chất acid 3β-O-acetylursolic (HE2.2.4) là hợp chất ñã ñược chứng 

minh là có hoạt tính kháng vài dòng tế bào ung thư biểu bì ở người 

như ung thư vòm mũi HONE-1, ung thư vòm miệng KB và ung thư 

ñại tràng HT29[22], kí sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum và 

dòng tế bào MRC-5[64]. Điều này có thể lý giải do hợp chất HE2.2.4 

hiện diện ở hàm lượng quá ít và hợp chất không có hoạt tính với 

những dòng tế bào ung thư thử nghiệm. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

 Từ 10,9 kg bột lá cây khô, thu hái ở khu sinh quyển rừng ngập 

mặn Cần Giờ- TP HCM, ñã ñiều chế ñược cao methanol thô (1,5 kg). 

Từ cao này phân thành những cao có ñộ phân cực khác nhau là cao 

eter dầu hỏa (246,7g), cao etyl acetat (389,3g), và cao metanol 

(800g), phần còn lại là muối vô cơ. Các cao này ñã ñược thử nghiệm 

hoạt tính ức chế vài dòng tế bào ung thư như Hela (ung thư cổ tử 

cung), NCI-H460 (ung thư phổi), MCF-7 (ung thư vú). Kết quả cho 

thấy các cao ñều không có hoạt tính ức chế sự phát triển của 3 dòng 

tế bào ung thư thử nghiệm. 

 Từ 246,7 gam cao eter dầu hỏa, bằng sắc ký cột trên silica gel lặp 

lại nhiều lần, kết hợp với sắc ký bản mỏng ñã cô lập ñược 3 chất sạch 

là acid 3β-O-acetylursolic (HE2.2.4); β-Sitosterol-3-O-β-D-

glucopyranoside (HE7.1) và 1-O-β-D-glucopyranosyl-(2S,3S,4E)-2-

N-[(2’R)-2'-hydroxyhexadecanoylamino-4-octadecadien-1,3-diol 

(HE8.1). Cấu trúc của các chất trên ñã ñược xác ñịnh bằng việc kết 

hợp các phương pháp phổ hiện ñại như phổ cộng hưởng từ hạt nhân 
1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC và HMBC  

 Hợp chất acid 3β-O-acetylursolic (HE2.2.4) ñã ñược cô lập từ 

Bần Ổi, quả của cây Ilex paraguariensis (Maté)[17], trái cây tươi 

Ternstroemia japonica[46], lá cây Ilex affinis và Ilex buxifolia[18], rễ 

cây Ficusmicrocarpa[22], rễ cây Craibiodendron henryi W. W. 

Smith[70] và các cây Eucalyptus globulus[28], Rabdosia japonica 

(Burm. F.), Hara var. Glaucocalyx (Maxim.) Hara[71]. Dù khá phổ 
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biến nhưng ñây là lần ñầu tiên hợp chất này ñược tìm thấy có sự hiện 

diện trong cây Bần ổi. 

 Mặt khác luận văn ñã cô lập ñược hợp chất HE8.1 là hợp 

chất mới, ñã ñược kiểm tra bằng phần mềm Scifinder tại ñại học 

Saskatchewan, Canada (tháng 7/2011). 

 Các nghiên cứu hóa học trên các cao còn lại vẫn còn ñang ñược 

tiếp tục thực hiện ñể góp phần minh chứng cho tính ña dạng sinh học 

của khu hệ thực vật rừng ngập mặn Cần Giờ TP. HCM.  

    


