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MỞ ĐẦU  

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

 Các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao ñã và ñang 

ñược sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực y dược, nông nghiệp và ñời 

sống. Có nhiều loại thuốc hoàn toàn phải dựa vào thiên nhiên ñể chữa 

các bệnh thông thường cũng như các bệnh hiểm nghèo. Một trong 

những hướng nghiên cứu quan trọng hiện nay ñược các nhà khoa học 

nước ta và trên thế giới rất quan tâm là: Từ các hợp chất thiên nhiên ban 

ñầu người ta bán tổng hợp, thay ñổi cấu trúc hoá học của chúng ñể tìm 

ra các hợp chất mới có hoạt tính và tính chất ưu việt hơn những hợp 

chất ban ñầu. Đó là một trong những con ñường khá hiệu quả và kinh tế 

ñể tìm ra các loại thuốc mới chữa bệnh cho người, gia súc và cây trồng. 

Trong số các hợp chất thiên nhiên, hợp chất tritecpen có khung 

ursan như nhóm axit ursolic và các dẫn xuất của axit ursolic có nhiều 

hoạt tính sinh học lý thú nên ngày càng ñược quan tâm nghiên cứu về 

mặt hoá học và dược lý. Như hoạt tính ñộc với tế bào khối u phổi dòng 

A-549, cũng như với tế bào bạch cầu lympho P-388 và L-1210, hoạt 

tính ñộc với tế bào khối u KB và khả năng ức chế phát triển khối u trên 

da chuột.  

Trong quá trình nghiên cứu sàng lọc các hợp chất thiên nhiên có 

hoạt tính sinh học từ thực vật Việt Nam, chúng tôi ñã phân lập chất axit 

asiatic từ cây rau má có tên khoa học là Centella asiatica (L.) Urban 

thuộc họ Hoa tán (Apiaceae) với hiệu suất cao ( 0,37% so với mẫu khô) 

[2]. Hợp chất này thuộc khung ursan và có hoạt tính ñộc với tế bào ung 

thư. Trong bằng ñộc quyền sáng chế US 2004/0097463A1 năm 2004 

các tác giả ñó sử dụng axit asiatic hoặc asiaticosid ñể ñiều trị các bệnh 

như: ung thư biểu mô, ung thư vú, ung thư túi mật, ung thư bàng quang, 

ung thư não, ung thư cổ tử cung, ung thư nhau, ung thư dạ dày, ung thư 
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màng tử cung, ung thư thực quản, ung thư tuỷ xương [16]. Những 

nghiên cứu về bán tổng hợp các dẫn xuất có hoạt tính sinh học của axit 

ursolic, axit asiatic ñăng trên các tạp chí khoa học gần ñây ñã khích lệ 

chúng tôi tiến hành tổng hợp các dẫn xuất của axit asiatic ñể thử hoạt 

tính dược lý của chúng. 

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, chúng tôi chọn ñề tài: 

“Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của axit asiatic phân lập từ 

cây rau má [Centella asiatica (L.) urban] và thăm dò hoạt tính sinh 

học của chúng”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

 - Tổng hợp một số dẫn xuất của axit asiatic. 

 - Khảo sát hoạt tính sinh học của các chất tổng hợp ñược. 

3. Đối tượng và phạm vị nghiên cứu 

- Tách, tinh chế axit asiatic từ dịch chiết MeOH của cây rau má. 

- Tổng hợp các dẫn xuất của axit asiatic. 

-Thử hoạt tính sinh học của các dẫn xuất sạch thu ñược. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

   4.1. Phương pháp tổng hợp hữu cơ 

 Các phản ứng ñược thực hiện bằng các phương pháp tổng hợp 

hữu cơ cơ bản như phương pháp khử, phương pháp oxi hóa, phương 

pháp ankyl hóa, phương pháp axyl hóa, phương pháp thế,... 

   4.2. Phương pháp sắc ký bản mỏng theo dõi quá trình phản ứng 

 Phương pháp sắc ký lớp mỏng ñược sử dụng ñể giám sát tiến 

trình xảy ra của các phản ứng hóa học và phân tích chất lượng sản phẩm 

của phản ứng. 

   4.3. Phương pháp phân lập và tinh chế 

 Các hợp chất sau phản ứng ñược phân lập và tinh chế bằng các 
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phương pháp chiết, phương pháp sắc ký cột silicagel, phương pháp kết 

tinh,... 

4.4. Phương pháp xác ñịnh cấu trúc hóa học các hợp chất hữu cơ 

 Các chất tinh khiết sau khi ñược phân lập và tinh chế sẽ ñược 

xác ñịnh các hằng số lý hóa ñặc trưng như: màu sắc, nhiệt ñộ nóng 

chảy... Sau ñó tiến hành ghi các phổ như: 

 - Phổ hồng ngoại (FT-IR) ñối với chất rắn ñược ño dưới dạng 

viên nén KBr, ñối với chất lỏng ñược ño ở dạng màng mỏng (film). 

 - Phổ khối (ESI-MS) ñược ghi trong dung môi CHCl3 hoặc 

CH3OH. 

 - Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) 1 chiều và 2 chiều sử 

dụng chất nội chuẩn là TMS (δ = 0 ppm), dung môi CDCl3 hoặc 

DMSO-d6 ñược ghi ở tần số 500 MHz cho phổ 1H-NMR và ở tần số 125 

MHz cho phổ 13C-NMR. Cấu trúc của các hợp chất ñược xác ñịnh bằng 

sự kết hợp các phương pháp phổ và so sánh tài liệu. 

   4.5. Phương pháp sinh học 

Thăm dò hoạt tính sinh học của các chất tổng hợp ñược tại phòng 

thử hoạt tính của Viện Hoá học.  

Dự kiến khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất tổng hợp 

ñược thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, kháng ký sinh trùng gây 

bệnh, gây ñộc tế bào, chống ung thư,… 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 

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

với những ñóng góp thiết thực sau: 

Trong quá trình nghiên cứu ñề tài ñạt ñược một số kết quả sau: 

Từ dịch chiết MeOH của rau má ñã phân lập ñược chất sạch là 

axit asiatic với hàm lượng (0,37%  so với mẫu khô). 

Đã tổng hợp ñược 6 dẫn xuất của axit asiatic trong ñó có 3 dẫn 
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xuất mới. 

Cấu trúc của các chất trên ñã ñược xác ñịnh bằng việc kết hợp 

các phương pháp phổ hiện ñại như phổ hồng ngoại (FT-IR), phổ khối 

phân giải (HR-ESI-MS), phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H -NMR, 13C-

NMR,DEPT và phổ NMR hai chiều (H-H-COSY, HSQC và HMBC). 

Kết quả cho thấy tất cả các dẫn xuất ñều có hoạt tính tương ñối 

mạnh ức chế sự phát triển của 2 dòng tế bào ung thư thử nghiệm là BK 

và HepG2.  

Các chất axit asiatic RM1, RM2Ac và Ac-RMPrAc có hoạt tính 

kháng vi sinh vật kiểm ñịnh mạnh với nồng ñộ ức chế 50% cá thể 

(IC50= 0,28-2,19 µg/ml) ñối với khuẩn S. aureus và (IC50= 1,5 - 20,3 

µg/ml ñối với khuẩn B.subtilis). 

6. Bố cục của ñề tài 

Nội dung luận văn chia làm 4 chương 

Chương 1: Tổng quan  

Chương 2: Nguyên liệu hoá chất và phương pháp nghiên cứu  

Chương 3: Thực nghiệm  

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận  

 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LI ỆU 

1.1. SƠ LƯỢC VỀ CÂY RAU MÁ CỦA VIỆT NAM 

Rau má là cây thuộc thảo, mọc hoang khắp nơi ở những nơi ñất 

ẩm. Đây là loại rau thông dụng nhân dân ta thường dùng chế biến nhiều 

cách khác nhau ñể làm món ăn mát bổ; ép nước hoặc chế biến thành trà 

giải khát có tác dụng thanh nhiệt lương huyết, giải ñộc dùng rất tốt 

trong mùa hè. Theo y học cổ truyền, rau má có vị ñắng, hơi ngọt, tính 

bình, vào Can, Tỳ Vị có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận gan, 
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giải ñộc, lợi tiểu. Rau má thường dùng ñể làm thuốc bổ dưỡng, sát 

trùng, chữa thổ huyết, tả lỵ, khí hư, bạch ñới, mụn nhọt, rôm sẩy.  

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN C ỨU TRONG NƯỚC 

Năm 2011 Viện công nghiệp thực phẩm ñã nghiên cứu và ñăng ký 

chất lượng 2 sản phẩm từ cây rau má dưới dạng sản phẩm chức năng là: 

� Tinh rau má: Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số: 

7303/2011/YT-CNTC. Tinh của rau má tươi ñã ñược sản xuất dưới 

dạng bột siêu mịn. Thành phần gồm ñường sacarose, glucose, và tinh 

rau má. Có tác dụng giải nhiệt, nhuận gan, giải ñộc lợi tiểu, chống táo 

bón. Hỗ trợ làm giảm mụn nhọt, trứng cá, các vết nám vết nhăn, lão hóa 

da, ngăn các vết thương hình thành sẹo lồi. 

� Rau má FOS: Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số : 

7304/2011/YT-CNTC Thành phần gồm ñường sacarose, glucose, 

ñường chức năng FOS (Fructose Oligosacarit ) và tinh rau má. Đây là 

sản phẩm dành cho bệnh nhân tiểu ñường, hoặc người có nhu cầu giảm 

béo. Tác dụng tăng cảm giác no, giảm năng lượng của mỗi bữa ăn, 

thanh nhiệt lợi tiểu nhuận gan, nhuận tràng.  

Năm 2008 Công ty cổ phần mỹ phẩm sao Phương Bắc ñã nghiên 

cứu sản xuất loại kem bôi da từ dịch chiết rau má có tên là (yoosun rau 

má) có tác dụng ngăn ngừa và trị mụn trứng cá., kích thích lên da non 

giúp mau liền vết thương, tránh ñể lại sẹo và vết thương, làm mát da, 

ngăn ngừa và trị rôm sảy, mẩn ngứa, trị các vết muỗi ñốt và côn trùng 

cắn, dưỡng da, tái tạo tế bào da cho làn da luôn tươi trẻ. Chứng nhận 

tiêu chuẩn sản phẩm số: SĐK: 08974/ 08/ CBMP- QLD. 

1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN C ỨU NGOÀI NƯỚC: 

 Đã và ñang có nhiều công trình ở nước ngoài tập trung nghiên 

cứu hoạt tính sinh học của axit asiatic và asiaticosid, cũng như các dẫn 

xuất của nó.  

*) Hoạt tính gây ñộc tế bào và kháng ung thư của asiatic acid và 
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asiaticosid 

*) Một số hoạt tính khác: 

a) Axit asiatic có khả năng làm tăng hoạt tính của thuốc kháng sinh, ví 

dụ như của thuốc Ciprofloxacin và Tabramycin với vi khuẩn 

Pseudomonas aeruginosa [14]. 

b) Hoạt tính chống xơ vữa ñộng mạch 

c) Hoạt tính giảm ñau và kháng viêm của cây rau má 

d) Tác dụng chữa vết thương, vết bỏng 

 

CHƯƠNG 2 

NGUYÊN LI ỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. NGUYÊN LIỆU 

Axit asiatic ñược phân lập từ cây rau má ñược thu hái tại Sơn 

Tây, Hà Nội vào tháng 10 năm 2011. 

2.2. DUNG MÔI VÀ HÓA CHẤT NGHIÊN CỨU  

Các dung môi ñược sử dụng ñể chiết tách và tinh chế là: Ethanol, 

methanol, n-hexan, etyl axetat, chloroform....  

Các tác nhân và hóa chất tinh khiết dùng cho các quá trình tổng 

hợp dẫn xuất và phân tích ñược mua từ hãng Sigma-aldrich, Merck 

hoặc Trung Quốc. 

2.3. CHIẾT TÁCH AXIT ASIATIC TRONG CÂY RAU MÁ  

Nguyên liệu rau má tươi ñược sấy khô, xay nhỏ và chiết với các 

dung môi và các phương pháp khác nhau.  

2.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN HÓA HÓA HỌC 

Các phản ứng hóa học ñược thực hiện theo các phương pháp 

thông dụng trong các phòng thí nghiệm tổng hợp hữu cơ.  

2.5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA 

CÁC CHẤT 

Việc xác ñịnh cấu trúc hóa học của các chất sạch ñược thực 
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hiện thông qua việc kết hợp các phương pháp phổ hiện ñại như phổ 

hồng ngoại (FT-IR), phổ khối (MS), sắc kí lỏng cao áp gắn với khối phổ 

(LC/MS), phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều (1D và 

2D NMR) như 1H, DEPT, COSY, HSQC và HMBC.  

2.6. PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH H ỌC 

   2.6.1. Hoạt tính kháng vi sinh vật ki ểm ñịnh 

   2.6.2. Phương pháp thử ñộ ñộc tế bào 

 

CHƯƠNG 3 

THỰC NGHIỆM 

3.1. THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT    

       Trong quá trình làm thực nghiệm, chúng tôi ñã nghiên cứu các ñiều 

kiện thích hợp cho các phản ứng và theo dõi quá trình phản ứng bằng sắc 

ký lớp mỏng (SKLM). Các sản phẩm phản ứng ñược tách và tinh chế 

bằng sắc ký cột thường và sắc ký cột nhanh. Cấu trúc hoá học của các sản 

phẩm tạo thành ñược xác ñịnh bằng các phương pháp phổ như: Phổ hồng 

ngoại (FTIR), phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-,13C-NMR), phổ khối.  

      SKLM phân tích ñược tiến hành trên bản nhôm tráng sẵn 

silicagel Merck 60 PF 254 có ñộ dày 0,2 mm với các hệ dung môi thích 

hợp, dùng thuốc thử là vanilin-H2SO4 có hơ nóng  hoặc hơi iốt. Phân lập 

sản phẩm bằng phương pháp sắc ký cột với chất hấp phụ silicagel 

Merck. Đo ñiểm chảy trên máy Boetus HMK (Cộng hòa liên bang Đức) 

tại Vi ện Hóa học.    

Phổ hồng ngoại ñược ño dưới dạng viên nén KBr hoặc trong 

CHCl3 trên máy IFS28. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) ñược ño 

trên máy VARIAN GEMINI 2000-300 ở tần số 300 MHz cho 1H và 75 

MHz cho 13C trong CDCl3 hoặc CD3OD. Chất chuẩn TMS cho 1H, tín 

hiệu dung môi nội chuẩn cho 13C. Phổ EI-MS, ESI-MS ño trên máy 

Finigan MAT TSQ7000 (4,5KV). Độ quay cực [α]D ño trên máy Dip-
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1000 Digital Polarimeter Ver.1.00.19. 

Các hóa chất dùng cho phản ứng ñược mua của hãng Merck và có 

ñộ tinh khiết loại P. Dung môi ñược cất lại qua cột trước khi sử dụng. 

3.2. CHIẾT TÁCH, TINH CH Ế AXIT ASIATIC  

        Quy trình:  Rau má khô nghiền nhỏ (10 kg) ñược nạp vào bình 

chiết dung tích 100 lít có khuấy, sinh hàn hồi lưu và có hệ thống gia 

nhiệt. Ethanol 80% (40 lít) ñược ñưa vào, khuấy ñều và gia nhiệt ñến 

800C. Sau 2 giờ, rút dịch ethanol, ñồng thời bã rau má ñược chiết thêm 

1 lần nữa với 30 lít ethanol 80%. Dịch chiết ethanol ñược gộp lại và cất 

loại bớt ethanol trên bộ quay cất chân không dưới áp suất giảm cho ñến 

khi còn khoảng 5 lít dịch. Dịch nước ñược chiết 2 lần với n-henxan 

(mỗi lần với 3 lít) ñể loại tinh dầu và chất màu. Dịch nước ñược nạp vào 

bình bộ thiết bị thủy tinh 10 lít có khuấy, sinh hàn hồi và hệ thống gia 

nhiệt. NaOH 20% (2 lít) ñược ñưa vào và gia nhiệt ở 800C trong thời 

gian là 2 giờ, ñể nguội, chiết 2 lần với EtOAc (mỗi lần 3 lít) ñể loại tạp. 

Sau ñó ñược trung hòa với HCl ñến pH = 3-4. Kết tủa ñược lọc qua 

phễu hút chân không. Sau ñó ñược với nước 3 lần (mối lần với 500 ml)  

ñến pH = 7,  sấy khô thu ñược 136 gam sản phẩm. 136 gam sản phẩm 

thô ñược hòa trong 500 ml EtOH, NaOH 20% ( 0,6 lít) ñược ñưa vào và 

gia nhiệt ở 800C trong thời gian là 2 giờ, ñể nguội, chiết 2 lần với 

EtOAc (mỗi lần 1 lít) ñể loại tạp. Dịch nước ñược trung hòa với HCl 

ñến pH = 3-4. Kết tủa ñược lọc qua phễu hút chân không. Sau ñó ñược 

rửa với nước ñến pH = 7, sấy khô thu ñược 112 gam cặn. 112 gam cặn 

ñược hòa trong 800 ml cồn tuyệt ñối, cho 10 gam than hoạt tính vào và 

ñun hồi lưu 2 h. Lọc loại bỏ than hoạt tính, cất loại dung môi dưới áp 

suất giảm thu ñược 106 gam hỗn hợp sản phẩm. Tách bằng sắc ký cột 

silicagel Merck (cỡ hạt 0,043-0,063mm), rửa giải bằng hệ dung môi 

CH2Cl2/MeOH với tỉ lệ MeOH tăng dần: 95:5 và 90:10. Kết tinh lại 

trong EtOH thu ñược axit asiatic (37g).  
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9.  Axit asiatic 

3.3.  TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT CỦA AXIT ASIATIC (theo Sơ ñồ 1) 

 

Sơ ñồ 1: Sơ ñồ tổng hợp một số dẫn xuất của axit asiatic 

 

CHƯƠNG 4 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT AMIT C ỦA AXIT ASIATIC Ở 

VỊ TRÍ 28-COOH 

 Sau khi chiết tách và tinh chế ñược axit asiatic có ñộ tinh khiết > 

98%, chúng tôi tiến hành tổng hợp các dẫn xuất của axit asiatic  

Hợp chất axit asiatic (9) có 4 trung tâm phản ứng gồm ba nhóm 
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hydroxy và một nhóm axit carboxylic có khả năng tham gia phản ứng 

với các amin. Để thu ñược sản phẩm amit chỉ ở nhóm cacboxylic C28 ta 

phải bảo vệ 3 nhóm OH bằng phản ứng axetyl hóa ba nhóm hydroxy 

của (9) với anhydrit axetic trong pyridine, thu ñược sản phẩm (39).  

   4.1.1. Chất 39 (2α, 3β, 23-triacetoxyurs-12-en-28-oic acid) 

Phổ hồng ngoại: (hình 4.1) cho ñỉnh hấp thụ ñặc trưng của nhóm 

CH2, CH3 2953,36; 2875,03 cm-1 và nhóm carbonyl ở 1746,26 (C=O). 

 Phổ 1H-NMR (Hình 4.2, 4.3 và 4.4) cho thấy có 6 nhóm metyl 

trong ñó có 4 nhóm metyl gắn với cacbon bậc 4 với các tín hiệu singlet 

tại δH = 0,694 (3H, s, CH3); 0,806 (3H, s, CH3); 1,004 (3H, s, CH3); 

1,033 (3H, s, CH3) và xuất hiện 3 nhóm acetyl với các tín hiệu singlet 

tại δH = 1,915 (3H, s, OCOCH3); 1,958 (3H, s, OCOCH3); 2,020 (3H, s, 

OCOCH3).   

 Phổ 13C-NMR và các phổ DEPT-90, DEPT-135 của chất LMAc2 

(Hình 4-22, Hình 4-23 và 4-24) có mặt của 36 cacbon trong ñó có 9 

nhóm CH3 cacbon bậc 1 (CH3); 9 nhóm cacbon bậc 2 (CH2); 8 nhóm 

cacbon bậc 3 (CH) và 10 nhóm cacbon bậc 4. Phổ 13C-NMR có tín hiệu 

của 3 nhóm axetyl ở δ = 170,4 (3 x OCOCH3).  

Từ các số liệu phổ hồng ngoại, phổ khối, 1H -NMR và 13C-NMR 

của chất (39)  hoàn toàn phù hợp với dữ liệu phổ trong tài liệu [ 4 ] 

(xem bảng 4.1).  

Bảng 4.1: Số liệu phổ 1H- và 13C-NMR của các hợp chất 39 

STT Chất 39 (LMAc-2) Tài li ệu [23] 

C δδδδC δδδδH  δδδδC δδδδH  

1 43,7  43,7  

2 69,9 5,07 - 5,10 (m, 1H-2) 69,9 5,12 - 5,17 (m, 1H-2) 

3 74,8 5,03 (d, J = 10,5 Hz, 

1H-3) 

74,8 5,07 (d, J = 10,3 Hz, 1H-3) 
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4 41,8  41,9  

5 47,4  47,5  

6 17,8  17,9  

7 32,4  32,4  

8 39,4  39,5  

9 47,5  47,6  

10 37,7  37,8  

11 23,3  23,3  

12 125,2 5,17 (br, 1H-12) 125,3 5,25 (br, 1H-12) 

13 138,0  138,0  

14 41,9  41,9  

15 27,9  27,9  

16 23,9  24,0  

17 47,9  47,9  

18 52,4  52,5  

19 38,9  39,0  

20 38,7  38,8  

21 30,5  30,5  

22 36,6  36,6  

23 65,2 5,28 (d, J = 11,6 Hz, 

1H-23) 3,79 (d, J = 11,5 

Hz, 1H-23) 

65,3 5,58 (d, J = 11,8 Hz, 1H-23) 

3,83 (d, J = 11,8 Hz, 1H-23) 

24 13,9  13,9  

25 16,8  16,9  

26 18,9  17,0  

27 23,3  23,4  

28 183,6  182,9  

29 17,0  17,0  

30 21,1  21,2  

COCH3 170,8  170,9  
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170,5 

170,4 

170,5 

170,4 

OCH3 21,0 

20,8 

20,7 

1,92 (3H, s, OCH3) 

1,95 (3H, s, OCH3) 

2,02 (3H, s, OCH3 ) 

21,1 

20,9 

20,8 

1,98 (3H, s, OCH3) 

1,97 (3H, s, OCH3) 

2,08 (3H, s, OCH3 ) 

 
Hình 4.2: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của chất 39 

 

 

Hình 4.6: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C- DEPT của chất 39 
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NhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng ph¶n øng cña chÊt 9 

 ChÊt 9 lµ mét axit h÷u c¬ cã tÝnh axit yÕu v× vËy chóng rÊt 

khã tham gia ph¶n øng trùc tiÕp víi c¸c axit amin ®Ó t¹o ra c¸c hîp chÊt 

amit. Chóng cã thÓ ph¶n øng dÔ dµng víi c¸c axit amin khi ®· ho¹t ho¸ 

nhãm axit b»ng c¸ch cho 39 t¸c dông víi oxalylchlorid. 

  Chất (39) ñược hoạt hóa dưới dạng clorua axit nhờ phản ứng với 

oxalylchlorit trong diclometan ở nhiệt ñộ phòng. Cất loại oxalylchlorit 

dư, sau ñó cho thêm amoniac hoặc 3-amino-1-propanol và khuấy ở 

nhiệt ñộ phòng 24 giờ. Ta thu ñược sản phẩm (40) hoặc (41). 

   4.1.2. Chất 40 (2α, 3β, 23-triacetoxyurs-12-en-28-amit) 
 

 
 Phổ hồng ngoại cho ñỉnh hấp thụ ñặc trưng của nhóm amit ở 

3480,24 (CONH2), CH2, CH3 2931,99; 2882,15 cm-1 và nhóm carbonyl 

ở 1745,18 cm-1 (C= O). 

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR ngoài các tín hiệu ñặc 

trưng của chất 39, xuất hiện hai tín hiệu ở δ = 5,48 và 5,83 ppm của 

nhóm NH2. Phổ 13C-NMR  ñóng góp quan trọng cho việc xác ñịnh cấu 

trúc của chất 40. Ta thấy trong phổ 13C-NMR và phổ DEPT của chất 40 

có tín hiệu của 36 nguyên tử carbon trong ñó có 9 nguyên tử carbon bậc 

2, 10 carbon bậc 4, 9 nguyên tử carbon bậc 1 và 8 carbon bậc 3 (xem 

hình 4.9). Phổ 13C-NMR cũng cho các tín hiệu: δ(ppm) = 181,0 

(CONH2). Sự gán phổ hoàn toàn phù hợp với cấu trúc amit ñã ñược ñề 

nghị cho chất 40 (xem bảng 4.2). 
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Hình 4.9: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của chất 40 
 

 
Hình 4.10: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-DEPT của chất 40 
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   4.1.3. ChÊt 41 (2α, 3β, 23-triacetoxyurs-12-en-28-3’-propyl-1’-ol-
amit) 
 

 

 41 

Chất 39 ñược hoạt hoá dưới dạng chlorua axit nhờ oxalylchlorit 

trong diclometan ở nhiệt ñộ phòng, cất loại diclometan và oxalylchlorit 

dư. Sau ñó cho  3-aminopropan -1- ol với tỉ lệ mol 1:2 trong CH2Cl2 / 

N(C2H5)3, khuấy 24 giờ ở nhiệt ñộ phòng ta thu ñược các sản phẩm 41. 

Phổ hồng ngoại cho ñỉnh hấp thụ ñặc trưng của nhóm hydroxy ở 

3383,62 (OH) và nhóm carbonyl ở 1746,19 cm-1 (C= O). 

Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR xuất hiện tín hiệu triplet ở 

δ = 6,18 ppm (J = 6,0Hz) của nhóm NH amit và xuất hiện tín hiệu ở δ = 

3,15-3,57 (m, 4H) tương ứng với 4 proton C-1’ và C-3’ của mạch 

nhánh. 

Phổ 13C-NMR và phổ DEPT của chất 41 cho tín hiệu của 39 

nguyên tử carbon, trong ñó có 12 nguyên tử carbon bậc 2, 10 carbon 

bậc 4, 9 nguyên tử carbon bậc 1 và 8 carbon bậc 3 (xem hình 4.13 và 

4.14). Đặc biệt trên phổ 13C-NMR xuất hiện thêm 3 tín hiệu của nhóm 

CH2: δ/ppm = 39,0 (C-1’); 32,2 (C-2’); 59,3 (C-3’).   

Kết hợp phổ hồng ngoại, phổ 13C-NMR và phổ DEPT chúng tôi 

kết luận nhóm carboxylic axit C-28 tham gia phản ứng với 3-

aminopropan -1- ol ñể tạo thành chất 41, phù hợp với cấu trúc trên. 
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Hình 4.12: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của chất 41 

 
Hình 4.14: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C- DEP của chất 41 
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   4.1.4.Chất 42 (2α, 3β, 23-triacetoxyurs-12-en-28-nitrile) 
 

AcO

AcO

CN

AcO 42  

Khi cho chất 40 tác dụng với acetyl clorua trong dung môi 

CH2Cl2 với xúc tác là DMAP ñã xẩy ra hiện tượng mất H2O của nhóm 

amit tạo thành CN (chất 42).  

Phổ 1H-NMR ngoài các tín hiệu ñặc trưng của chất 42, không 

xuất hiện hai tín hiệu của nhóm NH2. Phổ 13C-NMR cũng cho các tín 

hiệu của C-28 chuyển dịch về trường cao δ(ppm) = 122,9 (CN). Phổ 

khối (ESI-MS) cho pic ion giả phân tử tại m/z = 614.4 [M+1]+, kết hợp 

với phổ 1H-NMR và phổ 13C- NMR suy ra chất 42 phù hợp với công 

thức phân tử là (C36H56NO7) [M+1]+. Như vậy công thức phân tử của 

chất 42 sẽ là C36H55NO7 . 

  Từ các số liệu  ESI-MS, phổ hồng ngoại, phổ 1H-,13C-NMR, 

chúng tôi xác ñịnh ñược cấu trúc của chất 42. 

 

Hình 4.16: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của chất 42 
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 Hình 4.20: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-DEPT của chất 42 

    4.1.5. Chất 43 (2α, 3β, 23-trihydroxyurs-12-en-28-amide) 
 

 

Thủy phân chất 40 bằng KOH (4N) trong MeOH thu ñược hợp 

chất ancol với hiệu 72%.  

Phổ 1H-NMR ở vùng trường cao chỉ còn tín hiệu của 6 nhóm 

metyl δH = 0,72-1,02, không còn xuất hiện 3 nhóm acetyl. Phổ 13C-

NMR và các phổ DEPT 90, DEPT 135 có mặt của 30 cacbon trong ñó 

có 6 nhóm CH3; 9 nhóm (CH2); 8 nhóm (CH) và 7 nhóm bậc 4. Ở 

trường thấp chỉ xuất hiện một tín hiệu δc=183,5 của nhóm 28-amit, như 

vậy các nhóm axetyl ñã bị thủy phân thành các nhóm hydroxyl. Kết hợp 
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phổ ESI-MS, phổ hồng ngoại, phổ 1H-,13C-NMR, chúng tôi xác ñịnh 

ñược cấu trúc của của chất 43. 

 
Hình 4.24: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13C-DEPT của chất 43 

   4.1.6. Chất 44 (2α, 3β, 23-triacetoxyurs-12-en-28-3’-propyl-1’-
acetoxy-amit ) 
 

 

 Khi cho chất 41 tác dụng với acetyl clorua với xúc tác kiềm 

DMAP trong dung môi CH2Cl2 khan ta thu ñược chất 44 với hiệu suất 

82%. Phổ 1H-NMR xuất hiện 4 nhóm tín hiệu singlet ở δ = 1,96; 2,02; 

2,05 và 2,06 của 4 nhóm OCH3. Trên phổ 13C-NMR và phổ DEPT của 

chất 44 có tín hiệu của 41 nguyên tử carbon trong ñó có 12 nguyên tử 

carbon bậc 2, 10 nguyên tử carbon bậc 1, 8 nguyên tử carbon bậc 3 và 

11 nguyên tử carbon bậc 4 (xem hình 4.27, 4.28 và bảng 4.2). 

 Đặc biệt trên phổ 13C-NMR xuất hiện thêm 4 tín hiệu ở  δppm = 

171,1; 170,7; 170,4; 170,3 ñặc trưng cho 4 nhóm OCOCH3 và 4 tín hiệu 
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ở δppm = 21,0; 20,9; 20,8 và 20,7 ñặc trưng cho 4 nhóm COCH3. Kết 

hợp phổ hồng ngoại, phổ 1H-, 13C-NMR và phổ DEPT chúng tôi kết 

luận nhóm hydroxy ở mạch nhánh của chất 41 ñã ñược acetyl hóa thành 

chất 44. 

 

 Hình 4.26: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR của chất 44 

Bảng 4.2: Số liệu phổ 13C-NMR của axit asiatic và các chất 39-44 

TT Chất 9 Chất 39 Chất 40 Chất 41 Chất 42 Chất 43 Chất 44 

C δδδδC δδδδC δδδδC δδδδC δδδδC δδδδC δδδδC 
1 48,0 43,7 43,8 43,7 43,9 48,0 43,8 
2 69,7 69,9 69,9 69,9 69,9 69,7 69,9 
3 78,2 74,8 74,8 74,8 74,8 78,2 74,8 
4 44,1 41,8 41,9 41,9 41,9 43,5 41,9 
5 48,2 47,4 47,5 47,5 47,6 48,9 47,5 
6 19,1 17,8 17,9 21,1 17,9 19,1 17,8 
7 33,6 32,4 32,3 32,4 32,8 33,5 32,4 
8 40,7 39,4 39,4 39,7 39,7 40,8 39,7 
9 48,5 47,5 47,6 47,5 47,6 48,2 47,5 
10 38,9 37,7 37,7 37,7 37,8 38,7 37,7 
11 24,5 23,3 23,4 23,3 23,4 24,4 23,4 
12 126,6 125,2 125,2 125,2 126,9 126,9 125,1 
13 139,8 138,0 139,8 139,7 136,9 140,1 139,8 
14 43,4 41,9 42,5 42,4 42,3 44,1 42,4 
15 29,1 27,9 27,8 27,7 28,5 28,9 27,7 
16 25,3 23,9 23,4 24,7 25,4 25,3 24,7 
17 48,7 47,9 47,9 47,8 39,8 49,3 47,7 
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18 54,3 52,4 54,2 53,7 55,3 54,5 53,8 
19 40,4 38,9 37,8 39,6 38,6 40,8 39,6 
20 40,4 38,7 38,7 39,0 38,7 40,3 39,1 
21 31,6 30,5 30,8 30,8 28,5 31,9 30,8 
22 38,1 36,6 37,1 36,0 36,4 33,5 36,2 
23 66,3 65,2 65,2 65,2 65,3 66,3 65,2 
24 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 
25 17,6 16,8 17,0 16,8 16,9 17,6 16,9 
26 17,7 18,9 17,0 17,1 17,2 17,7 17,1 
27 24,1 23,9 23,1 23,1 22,9 24,1 23,1 
28 181,5 183,6 181,0 179,4 122,9 183,5 177,9 
29 17,8 17,0 17,1 17,0 17,4 17,9 17,0 
30 21,5 21,1 20,7 21,1 20,8 21,6 21,1 

COCH3 

 170,8 
170,5 
170,4 

170,8 
170,5 
170,4 

170,7 
170,4 
170,3 

170,4 
170,4 
170,4 

 171,1 
170,7 
170,4 
170,3 

OCH3 
 21,0 

20,8 
20,7 

21,1, 
21,0, 
20,8 

21,0 
20,8 
20,7 

21,0 20,8 
20,8 

 21,0 20,9 
20,8 20,7 

1’    39,0     37,3   
2’    32,2   28,6 
3’    59,3   62,0 

Các chất  tổng hợp từ axit asiatic 

S 

TT 

Ký hi ệu Cấu trúc STT Ký hi ệu Cấu trúc 

 
 
1 

 
39 
 

 

 
 
4 

 
42 

Chất mới 
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2 

 
40 
 

 

 
 
5 

 
43 

 

 
 
 
3 

 
41 

Chất 
mới 

 

 
6 

 
44 

Chất mới 

 

4.2. KẾT QUẢ THỬ HOẠT TÍNH SINH H ỌC 

   4.2.1. Thử hoạt tính gây ñộc tế bào  

Bảng 4.3: Kết quả thử hoạt tính gây ñộc tế bào 

 IC50 (µg/ml) STT 

 

Tên chất Ký hi ệu mẫu  

KB HepG2 Lu 

1 9 RM1 30,22 32,0  

2 40 RMAc-amit 0,41 0,50 5,70 

3 41 Ac-Propanol 1,25 5,46 55,41 

4 42 RM-28Ac 1,71 1,34 8,54 

5 44 Ac-RMPrAc 0,50 0,50 26,66 

Chất tham khảo (Ellipticine) 0,62 - 1,25 

Kết quả ở Bảng 4.3 cho thấy hầu hết các chất ñều có hoạt tính ức 

chế sự phát triển của 3 dòng tế bào ung thư thử nghiệm là KB (ung thư 

biểu mô), HepG2 (ung thư gan) và Lu (ung thư phổi). Đặc biệt các chất 

40 và 42 có hoạt tính rất mạnh với ( IC50= 0,41, 0,5 và 0,50, 0,50 µg/ml 

tương ứng). Như vậy sự có mặt của nhóm axetat trong phân tử làm tăng 

hoạt tính ñộc tế bào ung thư so với các nhóm OH tự do. 
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   4.2.2. Thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm ñịnh 

Bảng 4.4: Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm ñịnh 

 

 Bảng 4.4 cho thấy các chất axit asiatic 9 có hoạt tính kháng vi 

khuẩn gram (+) là S.aureus, B.subtilis và  Lactobacillus Fermentum  ở 

mức ñộ khá mạnh với nồng ñộ ức chế 50% cá thể (IC50= 54,37, 17,18 

và 2,197 µg/ml tương ứng). Đặc biệt chất 44 có hoạt tính kháng vi 

khuẩn gram (+)  ñối với khuẩn Lactobacillus rất mạnh (IC50= 1,5 µg/ml 

), các chất 40, 41 và 42 không có hoạt tính kháng vi khuẩn.  

 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

 - Đã chiết tách ñược hợp chất axit asiatic từ cây rau má (Centella 

asitica (Lim)) Urban, thu hái ở Sơn Tây Hà Nội với hàm lượng 0,37% 

(tính theo trọng lượng khô) với ñộ tinh khiết ≥ 98%. 

 - Đã tổng hợp ñược 6 dẫn xuất của axit asiatic trong ñó có 3 dẫn 

xuất mới là: 41 (Ac-propanol), 42 (RM28Ac) và 44 (Ac-RMPrAc). 

 - Các sản phẩm thu ñược ñã ñược xác ñịnh cấu trúc hóa học bằng 

việc kết hợp các phương phương pháp phổ hiện ñại như: Phổ hồng 

ngoại (FTIR); phổ khối phân giải cao (HR-ESI-MS); phổ cộng hưởng từ 
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hạt nhân 1H-NMR, 13C-NMR và phổ NMR hai chiều. 

 - Đã thử hoạt tính của axit asiatic cũng như các dẫn xuất tổng hợp 

ñược gây ñộc tế báo ung thư trên 3 dòng tế bào BK (tế bào ung thư biểu 

mô), Hep-G2 (tế bào ung thư gan) và Lu (tế bào ung thư phổi) và hoạt 

tính kháng vi sinh vật kiểm ñịnh. Kết quả cho thấy tất cả các chất ñều 

có hoạt tính mạnh ức chế hai dòng tế bào ung thư thử nghiệm BK và 

Hep-G2. Đặc biệt các dẫn xuất 40, 41, 42 và 44 có hoạt tính rất mạnh 

ức chế sự phát triển của 2 dòng tế bào ung thư BK (IC50= 0,41 – 1,74 

µg/ml) và Hep-G2 (IC50= 0,5 – 5,46 µg/ml). Chất axit asiatic và chất 44 

có hoạt tính kháng vi khuẩn gram (+) là Lactobacillus Fementan ở mức 

ñộ khá mạnh với nồng ñộ ức chế 50% cá thể (IC50= 2,197 và 1,5 µg/ml 

tương ứng). 

2. KIẾN NGHỊ 

 Tiếp tục nghiên cứu tổng hợp các dẫn xuất mới của axit asiatic và 

thăm dò hoạt tính sinh học (ñộc tế bào, chức năng bảo vệ gan) của 

chúng. 
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