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MỞ ĐẦU

-22. Mục tiêu nghiên cứu

1. Tính cấp thiết của ñề tài
Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội loài
người, các căn bệnh nguy hiểm như ung thư, viêm gan B... cũng gia

- Nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất ester, amide từ các nhóm
chức OH, COOH của 24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic
acid (AT) phân lập ñược từ cây Ngũ gia bì hương của Việt Nam.

tăng một cách ñáng báo ñộng. Việc tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính

- Nghiên cứu hoạt tính sinh học của các dẫn xuất tổng hợp ñược

cao, các phương pháp chữa bệnh mới ngày càng trở nên cần thiết. Nhiều

như hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm và gây ñộc tế bào…

hợp chất tự nhiên có hoạt tính ñã ñược ứng dụng vào thực tế ñể sản xuất

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

thuốc phòng và chữa bệnh. Điều chế các dẫn xuất ñi từ các chất có hoạt

-Thu hái mẫu thực vật. Chiết tách, tinh chế 24-nor-11α-

tính phân lập từ nguồn thực vật với hàm lượng lớn là một trong các con

hydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid từ cây Ngũ gia bì hương của

ñường hiệu quả ñể tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học cao và lý thú.

Việt Nam ñể làm nguyên liệu ñầu.

Cây Ngũ gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr.) là
loại cây thuốc, phân bố chủ yếu ở các nước nhiệt ñới châu Á như:

- Tổng hợp các dẫn xuất ester, amide từ 24-nor-11α-hydroxy-3oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid phân lập ñược.

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào và Việt Nam. Ở Việt Nam, cây

-Thử hoạt tính sinh học của các chất tổng hợp ñược như hoạt

mọc tập trung ở vùng núi biên giới phía Bắc như Lai Châu, Lào Cai, Hà

tính gây ñộc tế bào, kháng khuẩn, kháng nấm…

Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Nó ñược sử dụng

4. Phương pháp nghiên cứu

như một vị thuốc dân tộc chữa các bệnh cảm, sốt cao, ho, ñau lưng. Vỏ

•

của cây Ngũ gia hương ñược dùng như vị thuốc bổ có tác dụng kích

Xử lí mẫu thực vật và phân lập 24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup20(29)-ene-28-oic acid

thích hệ thần kinh và cải thiện trí nhớ [1], [2]. Ngay từ những năm 80

Mẫu cây Ngũ gia bì hương sau khi thu hái về ñược sấy khô ở 400C,

của thế kỷ trước, ñã có nhiều công trình công bố về thành phần hóa học

xay nhỏ, rồi ngâm chiết với các dung môi có ñộ phân cực khác nhau: n-

của cây này. Nhiều triterpene acid có khung lupan với hàm lượng khá

hexane, dichloromethane, methanol ...Từ các dịch chiết thu ñược, sử dụng

cao ñã ñược phân lập [42], [52], [53], trong ñó hợp chất 24-nor-11α-

các phương pháp sắc kí như sắc kí bản mỏng, sắc kí cột... ñể tinh chế 24-

hydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid ñược xác ñịnh với hàm

nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid.

lượng là 0.05% so với mẫu khô. Tuy nhiên, cho ñến nay chưa có công
trình khoa học nào về nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất từ triterpene
này ñược công bố.
Để tận dụng nguồn nguyên liệu này và góp phần nghiên cứu,

•

Tổng hợp các dẫn xuất của 24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup20(29)-ene-28-oic acid

Chúng tôi ñưa ra 2 hướng nghiên cứu ñể tổng hợp các dẫn xuất của
24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid.

tìm kiếm các chất có hoạt tính, chúng tôi sẽ sử dụng triterpene tách

*1. Phản ứng ở nhóm C11-OH của 24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup-

ñược từ cây này ñể chuyển hóa chúng tạo thành các dãy dẫn xuất mới

20(29)-ene-28-oic acid.

và thăm dò hoạt tính của các chất thu ñược.
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-3*2. Phản ứng ở nhóm C17-COOH của 24-nor-11α-hydroxy-3-oxolup-20(29)-ene-28-oic acid.
5. Bố cục ñề tài

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN
1.1. CÂY NGŨ GIA BÌ HƯƠNG

Luận văn gồm 80 trang, trong ñó có 02 bảng và 24 hình. Phần

Ngũ gia bì hương có tên khoa học là Acanthopanax trifoliatus

mở ñầu (4 trang), kết luận và kiến nghị (1 trang), danh mục tài liệu

(L.) Merr.. Là loại cây bụi trườn, vươn cao hay dài ñến 2-7m, có phân

tham khảo (8 trang). Nội dung của luận văn chia làm 4 chương: chương

cành, vỏ lúc non màu xanh, khi già màu nâu xám, có nhiều gai nhọn

1 Tổng quan (31 trang), chương 2 Nguyên liệu và phương pháp nghiên

sắc; cuống dài 2,5-3,5 cm, có gai; 3-5 lá chét, từ hình trứng thuôn có

cứu (02 trang), chương 3 Thực nghiệm (7 trang), chương 4 Kết quả và

mép khía răng khô ñến hình thuôn dài ở mép có gai nhọn (var. setosus

bàn luận (27 trang).

Li), lá chét giữa thường lớn hơn các lá chét bên; kích thước lá chét

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu

thường 4-8 x 1,5-3 cm. Cụm hoa dạng chùm tán, mọc ở ñầu cành; hoa

Các kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học của cây Ngũ gia

màu vàng ngà hay trắng ngà, có cuống mảnh, dài 0,7-1 cm. Đài 5, nhỏ;

bì hương (Acanthopanax trifoliatus, họ Araliaceae), chỉ ra rằng cây này

cánh hoa 5 hình tam giác tròn ñầu. Nhị 5, chỉ nhị dài hơn cánh hoa. Bầu

có chứa nhiều triterpene khung lupan, ñặc biệt có những chất với hàm

2 ô, ñầu nhụy chẻ ñôi. Quả hình cầu, hơi dẹt, khi chín màu tím ñen. 1-2

lượng khá cao như: 3α, 11α-dihydroxylup-20(29)-ene-28-oic acid

hạt nhỏ. Vỏ thân, vỏ rễ và lá vò nát có mùi thơm ñặc biệt.

(impressic acid), 3α,11α, 23-trihydroxylup-20(23)-ene-28-oic acid, 24-

Vỏ, rễ, thân, lá làm thuốc bổ, tăng lực, mạnh gân cốt, kích thích

nor-3α,11α-dihydroxy-lup-20(29)-ene-28-oic acid và 3α,11α-dihydroxy

tiêu hóa, ăn ngon miệng, ngủ tốt, chữa ñau nhức xương, mỏi gối, ñau

-23-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid… Trong ñó, impressic acid thể hiện

lưng, thấp khớp, ho, cảm mạo, viêm ruột, ñi tả, sỏi thận. Vỏ ñược coi như

hoạt tính ức chế yếu tố sao chép (transcription factor) ở giá trị IC50 =

một vị thuốc bổ. Nước sắc và rượu chế từ vỏ cây ñược dùng phổ biến làm

12.65 µM [29], [34], [42], [43], [44], [56].

thuốc bổ nâng cao sức của các cơ, tăng trí nhớ, ngoài ra còn dùng làm

Trong khuôn khổ ñề tài này, chúng tôi ñã sử dụng hợp chất

thuốc chữa bệnh phụ khoa, chữa ñàn ông liệt dương, chữa các bệnh dạ

tách

dày, nhất là nó còn có hiệu lực ñể chữa bệnh chậm lớn của trẻ em. Vỏ

ñược từ cây Ngũ gia bì hương ñể tiến hành nghiên cứu tổng hợp một

ngâm rượu cũng dùng chữa bệnh tê thấp. Rễ và cành lá dùng chữa: 1.

số dẫn xuất mới, nhằm tìm kiếm các chất có hoạt tính lý thú, từ ñó có

Cảm mạo sốt cao, ho, ñau ngực; 2. Đau lưng, phong thấp ñau nhức khớp;

thể tìm ra các thuốc phòng và chữa bệnh mới ñể nâng cao sức khỏe,

3. Đau dạ dày, viêm ruột, ñau bụng tiêu chảy; 4. Vàng da, viêm túi mật;

cuộc sống của con người. Vì vậy, kết quả của ñề tài sẽ có ý nghĩa khoa

5. Sỏi niệu ñạo, bạch ñới; 6. Gãy xương, viêm tuyến vú. Dùng 30 - 60g,

học và thực tiễn.

sắc uống. Dùng ngoài chữa ñòn ngã, eczema, mụn nhọt và viêm mủ da;

AT

(24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic

acid)

giã rễ tươi và lá ñắp ngoài hoặc nấu nước rửa, tắm. Cành nhỏ nấu lên rửa,
tắm chữa ngứa, ghẻ. Rễ và lá của nó cùng với hoa cúc trắng giã nhỏ ñắp
mụn nhọt và nứt kẽ chân cũng có công hiệu [62], [63].
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-51.2. CÁC HỢP CHẤT TRITERPENE

Sắc ký cột thường với pha tĩnh là silica gel 60, cỡ hạt 0.063-0.200

1.2.1. Khái niệm chung

mm (70-230 Mesh) của hãng Merck, rửa giải với các hệ dung môi thông

1.2.2. Một số khung triterpene chính

thường như CH2Cl2: MeOH, n-hexane: EtOAc.... với tỷ lệ khác nhau.

a. Triterpene mạch thẳng
b. Triterpene khung dammaran

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN HÓA HÓA HỌC
Các phản ứng hóa học ñược thực hiện theo các phương pháp

c. Triterpene khung hopan

tổng hợp hữu cơ thông thường. Các phản ứng của các chất nhạy cảm

d. Triterpene khung lupan

với hơi ẩm và không khí ñược tiến hành trong môi trường có khí trơ.

e. Triterpene khung oleanan

Các dung môi phản ứng ñược làm khan trong thiết bị chuyên dụng.

f. Triterpene khung friedelan

2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC HÓA HỌC

g. Triterpene khung taraxeran (friedooleanan)

2.5. PHƯƠNG PHÁP THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC

1.2.3. Sinh tổng hợp các triterpene
1.2.4. Hoạt tính sinh học
a. Hoạt tính chống ung thư và khối u

CHƯƠNG 3
THỰC NGHIỆM

b. Hoạt tính chống vi rút và kháng khuẩn

3.1. CHIẾT TÁCH 24-NOR-11α-HYDROXY-3-OXO-LUP-20(29)-

c. Hoạt tính chống viêm

ENE-28-0IC ACID (AT)

1.2.5. Một số nghiên cứu về tổng hợp các dẫn xuất của các triterpene

3.7 kg mẫu lá và thân cây Ngũ gia bì hương Acanthopanax
trifoliatus (L.) Merr. thu hái ở Mai Châu, Hòa Bình ñược sấy khô, nghiền

CHƯƠNG 2
NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. NGUYÊN LIỆU

nhỏ và ngâm chiết 3 lần với MeOH/H2O (85:15) ở nhiệt ñộ phòng. Cất
loại dung môi dưới áp suất giảm ở 400C, dịch nước còn lại ñược chiết lần
lượt với n-hexane, CH2Cl2 thu ñược các cặn có khối lượng tương ứng là

Mẫu lá và thân cây Ngũ gia bì hương ñược thu hái tại huyện

32 và 55g. Phần nước còn lại ñược thủy phân bằng dung dịch NaOH

Mai Châu, tỉnh Hòa Bình do TS. Ngô Văn Trại-Viện Dược liệu xác

(10%) trong EtOH, ñun hồi lưu trong 8 giờ. Cất loại EtOH, acid hóa bằng

ñịnh tên khoa học.

HCl (10%), sau ñó ñược chiết với CH2Cl2. Cất loại dung môi thu ñược

2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LẬP, TINH CHẾ CÁC CHẤT SẠCH

50g cặn CH2Cl2. Các cặn chiết CH2Cl2 ñược ñưa lên cột silica gel giải

Sắc ký lớp mỏng ñược thực hiện trên bản mỏng ñế nhôm tráng

hấp bằng hệ dung môi CH2Cl2:MeOH với tỉ lệ MeOH tăng từ 0 ñến

sẵn silica gel 60 F254 của hãng Merck có ñộ dày 0.25 mm. Dung môi

100% thu ñược 20 phân ñoạn. Từ phân ñoạn 1-4 của các cột ñầu, sắc kí

triển khai sắc ký là hỗn hợp của một trong số các dung môi thường

lại trên cột silica gel, dung môi rửa giải là CH2Cl2:MeOH= 100:3 thu

dùng như: n-hexane, ethyl acetate, dichlometane, aceton...

ñược 9.4g chất 24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid
(AT) (hàm lượng 0.26% so với mẫu khô) (hình 3.1).
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-83.2.1. Tổng hợp chất 24-nor-11α-acetoxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-

Lá và thân cây A.
trifoliatus (3.7 kg)

1. Phơi khô, nghiền nhỏ
2. Ngâm chiết trong MeOH:H2O (85:15), ở to phòng
3. Cất quay chân không, loại methanol

1. Thêm 250ml H2O
2. Chiết phân lớp lần lượt với n-hexane, CH2Cl2

phòng trong 24h. Sau ñó cất loại pyridine và acetic anhydride dư dưới
áp suất giảm tới khi thu ñược cặn rắn màu trắng. Cặn này ñược hòa tan
trong CH2Cl2 và rửa bằng 10 ml dung dịch HCl 5%, sau ñó rửa 3 lần với

Dịch CH2Cl2

Dịch H2O còn lịi

1. Thủy phân bằng NaOH 10%, EtOH, ñun hồi lưu
2. Acid hóa với HCl 10%
3. Chiết với CH2Cl2
4. Cất loại dung môi

Cất loại dung môi

Hòa tan 1.465 g (3.2 mmol) chất AT trong hỗn hợp 5 ml
pyridine và 3 ml acetic anhydride. Hỗn hợp ñược khuấy ở nhiệt ñộ

Dịch H2O

Dịch n-hexan

28-oic acid (AT1)

Cịn CH2Cl2 (1)
(55g)

nước, làm khan bằng Na2SO4, cất loại dung môi thu ñược sản phẩm thô.
Sản phẩm thô ñược làm sạch bằng cột silica gel với hệ dung môi

Cịn CH2Cl2 (2)
(50g)

Sắc kí cột silica gel, hệ dung môi: CH2Cl2:MeOH,
lượng MeOH tăng từ 0 ñến 100%

CH2Cl2:MeOH = 98:2 thu ñuợc 1.35g chất AT1, hiệu suất 85%.
3.2.2. Tổng hợp chất 24-nor-11α-O-phthalyl-3-oxo-lup-20(29)ene-28-oic acid (AT2)
Hỗn hợp của 160 mg chất AT, 200 mg (1.64 mmol) DMAP (4-

Phân đoịn 1-4

Phân đoịn 18

Phân đoịn 1-4

Phân đoịn 20

Sắc kí cột silica gel, hệ dung môi:
CH2Cl2:MeOH=100:3

Chất AT 9.4g (0.26% so
với mẫu khô)

dimethylaminopyridine) và 260 mg (1.76 mmol) của phthalic anhydride
ñược hòa tan trong 10 ml pyridine. Hỗn hợp ñun nóng ở 600C trong 8
giờ. Sau khi phản ứng kết thúc, thêm 50 ml CH2Cl2 rồi rửa bằng 10 ml
dung dịch HCl 5%, sau ñó rửa lại với nước ba lần, làm khan bằng

Hình 3.1. Sơ ñồ chiết, tách hợp chất AT từ cây Ngũ gia bì hương

Na2SO4, cất loại dung môi thu ñược sản phẩm thô. Sản phẩm thô ñược

3.2. PHẢN ỨNG TẠO DẪN XUẤT ESTER Ở NHÓM C11-OH CỦA

làm sạch bằng cột silica gel với hệ dung môi CH2Cl2:MeOH = 100:4 thu

24-NOR-11α-HYDROXY-3-OXO-LUP-20(29)-ENE-28-0IC ACID (AT)

ñuợc 137 mg chất AT2, hiệu suất 65%.
3.2.3. Tổng hợp 24-nor-11α-O-glutaryl-3-oxo-lup-20(29)-ene-28oic acid (AT3)
Chất AT3 ñược tổng hợp theo qui trình tổng hợp chất AT2, thu
ñược 134 mg, hiệu suất 67%.
3.3. PHẢN ỨNG TẠO DẪN XUẤT AMIDE CỦA 24-NOR-11αHYDROXY-3-OXO-LUP-20(29)-ENE-28-0IC ACID (AT)

Hình 3.2. Sơ ñồ phản ứng tổng hợp các ester AT1, AT2, AT3
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3.3.2. Tổng hợp N-(24-nor-11α-acetoxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28oyl)-1,9-diaminononane (AT5)
Lấy 0.1 ml (2.0 mmol) oxalyl chloride cho vào hỗn hợp gồm 50
mg (0.1 mmol) của AT1 trong 3 ml CH2Cl2. Hỗn hợp ñược khuấy ở nhiệt
ñộ phòng trong 48h. Cất loại CH2Cl2 và oxalyl chloride dư dưới áp suất
giảm, chất rắn còn lại ñược hòa tan trong 10 ml CH2Cl2.. Dung dịch này
ñược nhỏ vào hỗn hợp của 79 mg NH2(CH2)9NH2 (0.5 mmol) và 0.5 ml
triethylamine trong 3 ml CH2Cl2. Hỗn hợp phản ứng ñược khuấy ở nhiệt
ñộ phòng trong 12 giờ. 30 ml CH2Cl2 ñược thêm vào, pha hữu cơ ñược
rửa với nước, làm khan bằng Na2SO4, cất loại dung môi, chất rắn thu
ñược ñem tách trên cột silica gel, hệ dung môi n-hexane: EtOAc = 3:1 thu
ñược 45 mg chất AT5, hiệu suất 70%.
3.3.3. Tổng hợp N-(24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28oyl)-11-aminoundecanoic acid (AT6)
Hòa tan 34.5 mg (0.05 mmol) chất AT4 vào dung dịch gồm 0.5
ml NaOH 4N và 5 ml THF/MeOH (1:1). Hỗn hợp ñược khuấy ở nhiệt
ñộ phòng trong 15 giờ. Cất loại dung môi hữu cơ dưới áp suất giảm, cặn
Hình 3.3. Sơ ñồ phản ứng tổng hợp các amide AT4, AT5, AT6
3.3.1. Tổng hợp methyl N-(24-nor-11α-acetoxy-3-oxo-lup-20(29)ene-28-oyl)-11-aminoundecanoate (AT4)
Lấy 0.1 ml (2.0 mmol) oxalyl chloride cho vào hỗn hợp gồm 50
mg (0.1 mmol) của AT1 trong 3 ml CH2Cl2. Hỗn hợp ñược khuấy ở nhiệt

còn lại ñược hòa tan trong nước cất và trung hòa bằng HCl 2N ñến
pH=7, chiết bằng CH2Cl2 (50 ml), dịch chiết ñược rửa với nước, làm
khan bằng Na2SO4, cất loại dung môi, chất rắn thu ñược ñem tách trên
cột silica gel, hệ dung môi n-hexane:EtOAc = 2:1 thu ñược 29,2 mg
chất AT6, hiệu suất 92%.

ñộ phòng trong 48h. Cất loại CH2Cl2 và oxalyl chloride dư dưới áp suất
giảm, chất rắn còn lại ñược hòa tan trong 10 ml CH2Cl2, thêm vào 50 µl
triethylamine và 33 mg (0.15 mmol) của NH2(CH2)10COOCH3. Hỗn hợp

CHƯƠNG 4
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

ñược khuấy qua ñêm ở nhiệt ñộ phòng. Sau khi phản ứng kết thúc, thêm

4.1. CHIẾT TÁCH 24-NOR-11α-HYDROXY-3-OXO-LUP-20(29)-

CH2Cl2, rửa với nước, làm khan bằng Na2SO4, cất loại dung môi, tinh chế

ENE-28-0IC ACID (AT)

sản phẩm trên cột silica gel, hệ dung môi n-hexane:EtOAc = 6:1 thu ñược
54 mg chất AT4, hiệu suất 77%.

Từ dịch chiết tổng với hỗn hợp dung môi MeOH : H2O (85 :
15) của lá và thân cây Ngũ gia bì hương sau khi cất loại dung môi dưới

-11-
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áp suất giảm ñược phân bố lần lượt trong các dung môi n-hexane,
CH2Cl2. Cất loại dung môi thu ñược các cặn chiết tương ứng có khối
lượng 32 và 55g. Dịch nước còn lại ñược thủy phân bằng dung dịch
NaOH 10% trong EtOH, ñun hồi lưu trong 8h. Cất loại EtOH, acid hóa
bằng HCl (10%), sau ñó ñược chiết với CH2Cl2. Cất loại dung môi thu
ñược 50g cặn CH2Cl2. Từ các cặn chiết CH2Cl2 bằng sắc ký cột trên
silica gel, hệ dung môi rửa giải CH2Cl2: MeOH, với lượng MeOH tăng
từ 0 ñến 100% thu ñược các phân ñoạn khác nhau. Phân ñoạn 1-4 của 2

6
7
8
9
10
11

22.0 t
33.9 t
42.1 s
53.9 d
38.1 s
70.6 d

12
13
14
15

37.8 t
37.3 d
42.4 s
29.6 t

4.04 (1H, dt,
J=10.5, 5.0)

21
22
23
24
25
26

30.5 t
36.9 t
12.1 q
13.8 q
17.0 q

27
28
29
30

14.5 q
181.6 s
110.3 t
19.4 q

1.01 (3H, d, J=6.0)
1.20 (3H, s)
0.99 (3H, s)
1.00 (3H, s)
4.77 (1H, s), 4.64 (1H, s)
1.70 (3H, s)

cột ñầu, sắc kí lại trên silica gel với hệ dung môi CH2Cl2: MeOH=100:3
thu ñược 9.4 g 24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid
(hàm lượng 0.26% so với mẫu khô) (Hình 3.1). Các số liệu phổ 1H- và
13

C-NMR của chất AT phù hợp với tài liệu ñã công bố [34].

Hình 4.1. Phổ ESI-MS của chất AT

Cấu trúc hóa học của hợp chất AT
Bảng 4.1. Số liệu phổ 13C- và 1H-NMR (500 MHz) của 24-nor-11αhydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid (AT)
Vị
trí
1
2
3

C
(CDCl3)
42.3 t
37.6 t
214.3 s

4
5

45.0 d
53.2 d

H (δ ppm, J Hz)
(CDCl3)

Vị
trí
16
17
18

C
(CDCl3)
32.1 t
56.3 s
48.6 d

H (δ ppm, J Hz)
(CDCl3)

19
20

46.7 d
149.7 s

3.04-2.99 (1H, m)

Hình 4.2. Phổ 1H-NMR của chất AT
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Phổ hồng ngoại IR của chất này cho các ñỉnh hấp thụ ở 3491 (OH) và
1714 cm-1 (C=O). Trên phổ 1H-NMR cho thấy phân tử AT2 xuất hiện tín
hiệu của bốn proton nhân thơm ở vùng trường thấp tại δH 7.85 và 7.74
ppm, một proton của nhóm oxymethin tại δH 5.56 ppm.
Kết hợp phổ ESI-MS, phổ IR và phổ 1H-NMR, cho phép xác ñịnh
chất AT2 là 24-nor-11α-O-phthalyl-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid.


24-nor-11α-O-glutaryl-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid (AT3)
Phổ hồng ngoại của chất AT3 xuất hiện dải tín hiệu ñặc trưng

cho nhóm carbonyl C=O (νmax1721 cm-1), nhóm -CH2, -CH3 (νmax 2954
cm-1). Phổ khối va chạm electron cho pic ion giả phân tử ở m/z: 593.0
13

Hình 4.3. Phổ C-NMR của chất AT

[M+Na]+ và 569.3 [M-H]-, phù hợp với công thức phân tử của hợp chất

4.2. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT CỦA CHẤT

AT3 là C34H50O7. Phổ 1H và 13C-NMR cho các tín hiệu của một nhóm

AT

keton ở δc 213.9 (C-3), hai nhóm acid δc

4.2.1. Tổng hợp các dẫn xuất ester của AT

182.1 (C-28), 178.5 (C3H6-

COOH), một nhóm ester tại δc 171.8 (-OCOC3H6COOH), một nhóm

Nhóm -OH ở C-11 của hợp chất AT tham gia phản ứng acyl

oxymethin [δH 5.26 (1H, dt, J=11.0, 5.3 Hz, H-11) và δc 72.9 d]. Kết

hóa với các anhydride của acetic, phthalic và glutaric trong pyridine ñể

hợp các dữ liệu phổ trên, cho phép xác ñịnh ñược AT3 có cấu trúc hóa

tạo các ester tương ứng AT1, AT2, AT3 với hiệu suất 85, 65 và 67%

học như hình vẽ.

(hình 3.2).


24-nor-11α-acetoxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid (AT1)
Trên phổ IR của chất AT1 cho thấy các ñỉnh hấp thụ của nhóm

C=O ở 1728, 1691 cm-1, nhóm -CH2, -CH3 ở 2960, 2882 cm-1.
Phổ khối va chạm electron ESI-MS cho pic ion phân tử tại m/z:
521.4 [M +Na]+ và 497.4 [M-H]-, tương ứng với công thức phân tử của
chất AT1 là C31H46O5.
Kết hợp các dữ liệu phổ hồng ngoại, phổ khối ESI-MS, cho phép
kết luận chất AT1 chính là sản phẩm acetyl hóa của hợp chất AT.


24-nor-11α-O-phthalyl-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid (AT2)
Phổ khối ESI-MS cho pic ion phân tử ở m/z: 626.9 [M+Na]+ và

603.4 [M-H]-, tương ứng với công thức phân tử của AT2 là C37H48O7.

Hình 4.4. Phổ IR của chất AT1
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Hình 4.5. Phổ ESI-MS của chất AT1

Hình 4.6. Phổ IR của chất AT2
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Hình 4.7. Phổ ESI-MS của chất AT2

Hình 4.9. Phổ IR của chất AT3
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-184.2.2. Tổng hợp các dẫn xuất amide của AT
Các dẫn xuất amide của AT ñược tổng hợp theo Hình 3.3.
Triterpene AT tác dụng với acetic anhydride trong dichlomethane có
mặt pyridine ở nhiệt ñộ phòng trong 24h, cho dẫn xuất 11α-acetoxy
AT1 với hiệu suất là 85%. Chất AT1 ñược chuyển về dạng chlorua acid
nhờ phản ứng với oxalyl chloride trong dichloromethane ở nhiệt ñộ
phòng. Cất loại dichloromethane và oxalyl chloride còn dư, thu ñược
hợp chất acyl chloride tương ứng. Chất này không cần làm sạch mà
dùng ngay cho phản ứng tiếp theo. Sau ñó cho tác dụng với methyl 11aminoundecanoate hoặc 1,9-diaminononane dư trong CH2Cl2, khuấy
qua ñêm ở nhiệt ñộ phòng thu ñựợc các dẫn xuất amide AT4 và AT5.
Thủy phân AT4 bằng NaOH 4N trong THF/MeOH (1:1) ở nhiệt ñộ
phòng thu ñược sản phẩm AT6 với hiệu suất 92%.

Hình 4.10. Phổ ESI-MS của chất AT3



Chất methyl N-(24-nor-11α-acetoxy-3-oxo-lup-20(29)-ene28-oyl)-11-aminoundecanoate (AT4)
Trên phổ hồng ngoại của chất AT4 xuất hiện các tín hiệu ñặc

trưng cho nhóm amide ở νmax 3413, 1666, 1514 cm-1, nhóm C=O tại νmax
1730, 1703 cm-1, bên cạnh các dao ñộng của nhóm -CH2, -CH3 ở νmax
2933, 2864 cm-1. Công thức phân tử của AT4 là C43H69NO6 ñược suy ra
từ phổ khối ESI-MS với pic ion giả phân tử tại m/z: 718.6 [M+Na]+ .


N-(24-nor-11α-acetoxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oyl)-1,9-di-aminononane (AT5)
Phổ hồng ngoại cho dải hấp thụ ñặc trưng của nhóm amide (νmax

3404 cm-1) , nhóm carbonyl (νmax 1731 cm-1), liên kết C-H (νmax 2944,
2859 cm-1). Phổ khối ESI-MS cho pic ion phân tử tại m/z: 639 [M+H]+ ,
tương ứng với công thức phân tử của AT5 là C40H66N2O4.
Phổ 1H- và 13C-NMR xuất hiện tín hiệu ñặc trưng cho cầu nối
13

Hình 4.12. Phổ C-NMR và DEPT của chất AT3

amide (CO-NH-) trong phân tử AT5 [δH 5.59 (1H, t, J=4.5 Hz), δC
167.6], một nhóm oxymethin ở vùng trường thấp [δH 5.22 (1H, dt,
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J=10.8, 5.4 Hz), δC 72.8), một nhóm keton (δC 213.8), một nhóm
carboxyl (δC 169.7).
Kết hợp các dữ liệu phổ trên, cho phép xác ñịnh AT5 chính
là N-(24-nor-11α-acetoxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oyl)-1,9-diami-nononane.


N-(24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oyl)-11aminoundecanoic acid (AT6)
Chất AT6 ñược xác ñịnh là N-(24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-lup-

20(29)-ene-28-oyl)-11-aminoundecanoic acid dựa vào các dữ liệu phổ
hồng ngoại và phổ khối của chất AT6. Phổ hồng ngoại xuất hiện các dải
hấp thụ của nhóm amide -CONH ở 3356 cm-1, nhóm carbonyl C=O ở
1706 cm-1, nhóm -CH2, -CH3 tại 2932, 2869 cm-1. Phổ khối ESI-MS cho
pic ion phân tử ở m/z: 662.5 [M+Na]+, tương ứng với công thức phân tử
của chất AT6 là C40H65NO5.

Hình 4.13. Phổ IR của chất AT4

Hình 4.14. Phổ ESI-MS của chất AT4

Hình 4.15. Phổ IR của chất AT5
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Hình 4.19. Phổ IR của chất AT6
Hình 4.16. Phổ ESI-MS của chất AT5

Hình 4.18. Phổ 13C-NMR và DEPT của chất AT5

Hình 4.20. Phổ ESI-MS của chất AT6
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.3. KẾT QUẢ THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC
Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm ñịnh của các dẫn
xuất tổng hợp ñược cho thấy dẫn xuất mới AT5 có hoạt tính với chủng

1. KẾT LUẬN
- Đã chiết tách hợp chất triterpene acid khung lupan 24-nor-

Bacillus subtilis ở mức ñộ trung bình (xem bảng 4.2).
Bảng 4.2. Kết quả thử hoạt tính kháng chủng vi khuẩn Bacillus subtilis

11α-hydroxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid (AT) từ lá và thân cây

của các dẫn xuất tổng hợp ñược

Ngũ gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus) thu hái tại Mai Châu, Hòa
Bình với hàm lượng khá cao (0.26% so với trọng lượng mẫu khô).

Tên mẫu

I% ở c=1 µM

I % ở c =10 µM

AT

6

51

- Đã tổng hợp ñược 3 dẫn xuất ester (AT1, AT2, AT3) và ba

AT1

21

66

dẫn xuất amide (AT4, AT5, AT6) thông qua các phản phản ứng chuyển

AT2

33

37

hóa tại nhóm C11-OH và C17-COOH của 24-nor-11α-hydroxy-3-oxo-

AT3

31

34

lup-20(29)-ene-28-oic acid với hiệu suất tương ñối cao. Đây ñều là các

AT4

34

30

chất mới, ñến nay chưa có tài liệu nào công bố.

AT5

37

87

- Sáu dẫn xuất AT1-AT6 ñã ñược thử hoạt tính kháng vi sinh

AT6

4

64

vật kiểm ñịnh, kết quả cho thấy dẫn xuất AT5 có hoạt tính trung bình

DNA000-AcUrAminAc

43

48

ñối với khuẩn Bacillus subtilis.

I%: thành phần phần trăm bị ức chế.

2. KIẾN NGHỊ
Tiếp tục nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất mới của 24-nor-11αhyd-roxy-3-oxo-lup-20(29)-ene-28-oic acid (AT) và thăm dò hoạt tính
sinh học của chúng.

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
Một bài báo ở Tạp chí hóa học, số 6, tập 50, năm 2012 ñang
chờ ñăng.

