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MỞ ĐẦU 

 

 1. Tính cấp thiết của đề tài  

Việt Nam là một trong những nước có khí hậu rất thuận lợi cho 

sự phát triển hệ thực vật, và đây là một trong những nguồn tài nguyên 

cung cấp cho chúng ta nhiều loài cây quý làm thuốc chữa bệnh có giá 

trị cao. Những năm gần đây xu hướng tìm kiếm một số hoạt chất trong 

các loài thảo mộc có tác dụng chữa bệnh ngày một tăng, thu hút các 

nhà khoa học trong nước và khắp nơi trên thế giới tìm tòi, nghiên cứu. 

Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật rất phong phú và đa 

dạng, là một trong 4 vùng có tính đa dạng sinh học lớn nhất thế giới. 

Theo các số liệu thống kê mới nhất thảm thực vật Việt Nam có trên 

12000 loài, trong số đó có trên 3200 loài thực vật được sử dụng làm 

thuốc trong Y học dân gian [1], [2].  

Từ xưa đến nay, những cây thuốc dân gian vẫn đóng vai trò hết 

sức quan trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ cho con người. Ngày 

nay, những hợp chất tự nhiên được phân lập từ cây cỏ, đặc biệt là các 

chất có hoạt tính sinh học đã được ứng dụng trong nhiều ngành công 

nghiệp, nông nghiệp và y học. Chúng được dùng để trực tiếp sản xuất 

thuốc chữa bệnh, thuốc bảo vệ thực vật, làm nguyên liệu cho ngành 

công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm v.v... Chúng còn được dùng như là 

nguồn nguyên liệu trực tiếp, gián tiếp hoặc cung cấp những chất đầu 

cho công nghệ bán tổng hợp nhằm tìm kiếm những chất mới, dược 

phẩm mới có hoạt tính, tác dụng chữa bệnh tốt hơn, hiệu quả hơn. 

Các số liệu gần đây cho thấy rằng, có khoảng 60% dược phẩm được 

dùng chữa bệnh hiện nay, hoặc đang thử cận lâm sàng đều có nguồn 

gốc từ thiên nhiên [3]. 

Tuy nhiên, phần lớn các cây được sử dụng làm thuốc trong dân 

gian chưa được nghiên cứu đầy đủ và có hệ thống về mặt hóa học 
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cũng như hoạt tính sinh học mà chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân 

gian. Vì vậy chưa phát huy hết được hiệu quả của nguồn tài nguyên 

quý giá này. 

Trong vô số loài thực vật ở Việt Nam, có nhiều loài cây thuộc 

chi Nageia của họ Podocarpaceae có giá trị sử dụng cao, được dùng 

làm thuốc chữa nhiều bệnh theo kinh nghiệm dân gian. Nhưng các 

công trình nghiên cứu về thành phần hoá học, hoạt tính của các hợp 

chất chính trong các cây thuộc chi nói trên ở trong nước hầu như rất ít, 

có cây còn chưa được nghiên cứu. Còn các công trình nghiên cứu của 

nước ngoài thì được công bố chưa nhiều. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài 

“Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh học 

của một số dịch chiết từ lá cây kim giao núi đất”. Nhằm cung cấp 

thêm thông tin về loại cây này, góp phần vào việc khai thác, sử dụng 

cây một cách hợp lí. Đồng thời nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng, 

thăm dò hoạt tính sinh học của các hợp chất trong lá cây kim giao núi 

đất qua đó góp phần làm tăng thêm giá trị sử dụng của loại cây này. 

 2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh 

học của một số hợp chất hóa học có trong cao chiết lá cây kim giao 

núi đất (Nageia wallichiana)  

 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Điều tra sơ bộ, thu thập và xử lý nguyên liệu là lá cây kim 

giao núi đất (Nageia wallichiana). 

- Phân lập, tinh chế một số hợp chất hóa học có trong mẫu cao 

chiết từ lá cây kim giao núi đất. 

- Xác định cấu trúc hóa học các hợp chất phân lập được. 

- Thăm dò hoạt tính sinh học của một số hợp chất được phân lập. 

 4. Phương pháp nghiên cứu 

 * Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

- Phương pháp nghiên cứu các hợp chất tự nhiên. 
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- Thu thập, xử lí thông tin trên mạng Internet, tham khảo các 

công trình nghiên cứu trong nước và trên thế giới về các loài cây này. 

- Tổng quan các tài liệu về đặc điểm hình thái thực vật, thành 

phần hoá học, hoạt tính sinh học và ứng dụng của một số cây thuộc 

chi Nageia mọc ở Việt Nam. 

 * Các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

- Xử lí mẫu: nguyên liệu là lá cây kim giao núi đất đượcrửa 

sạch, sấy khô và đem xay nhỏ. 

- Nguyên liệu đã xử lí được chiết với các dung môi khác nhau 

n–hexan, etylaxetat và metanol thu được các phần dịch chiết. 

- Phân lập, tách và tinh chế các chất bằng phương pháp sắc kí 

cột kết hợp sắc kí lớp mỏng, các phương pháp kết tinh phân đoạn, kết 

tinh lại. 

- Các phương pháp khảo sát cấu trúc: kết hợp các phương pháp 

đo phổ hồng ngoại (FT–IR), phổ khối (MS), phổ cộng hưởng từ hạt 

nhân một chiều (1D NMR): 1H–NMR, 13C–NMR, DEPT, cộng 

hưởng từ hạt nhân hai chiều (2D NMR): COSY, NOESY, HSQC, 

HMBC và các phương pháp khác để xác định cấu trúc của các chất 

phân lập được. 

- Các phương pháp thử nghiệm hoạt tính sinh học: thử hoạt 

tính kháng khuẩn, kháng nấm, kháng oxi hoá, kháng tế bào ung thư. 

 5. Cấu trúc luận văn 

 Luận văn bao gồm: 

 Chương 1 – Tổng quan  

 Chương 2 – Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu  

 Chương 3 – Kết quả và thảo luận  
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN 

 

1.1. GIỚI THIỆU VỀ HỌ PODOCARPACEAE Ở VIỆT NAM 

 1.1.1. Kim giao (nageia fleuryi)[6], [7], [8] 

 Đặc điểm hình thái: Cây gỗ nhỡ thân thẳng vỏ bong mảng. 

Tán hình trụ. Phân cành ngang, cành non màu xanh.  

Đặc điểm sinh học và sinh thái học: Kim giao sinh trưởng 

tương đối chậm, tái sinh tự nhiên tốt. 

Phân bố địa lý: Tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, … 

Giá trị:  Dùng trong công nghiệp và có thể trồng làm cảnh. 

 1.1.2. Kim giao núi đất (Nageia wallichiana) [6], [7], [8] 

Đặc điểm hình thái:  Cây gỗ to, thường xanh, cao đến 30-35 

m, đường kính thân 1 -1,2 m.  

Đặc điểm sinh học và sinh thái học:  Tái sinh bằng hạt, mọc 

rất rải rác trong rừng rậm nhiệt đới ở độ cao 50 – 1500m.  

Phân bố địa lý: Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quỳnh Châu (Nghệ An),..

 Giá trị:  Tương tự như kim giao (Nageia fleuryi)   

 1.1.3. Thông tre (Podocarpus neriifolius) [6], [7], [8] 

Đặc điểm hình thái: Cây gỗ từ nhỡ hoặc lớn cao tới 25 m với 

đường kính ngang ngực tới 80 cm. Cây mọc thẳng, tán trải rộng. Vỏ 

màu nâu sáng, mỏng và dạng sợi, bóc tách thành mảng.  

Đặc điểm sinh học và sinh thái học: Cây lá kim thường mọc 

kèm trên núi đá vôi gồm Thông pà cò, Bách xanh, Thông đỏ bắc, … 

Phân bố địa lý:  Gặp ở nhiều nơi  

Giá trị: Lá sắc uống dùng trị thấp khớp và đau khớp xương. Rễ 

được dùng trị Thủy thũng. 

 1.1.4. Thông tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri) [6], [7], [8] 

Đặc điểm hình thái: Thông tre lá ngắn là loài cây gỗ nhỏ, đôi 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nageia_wallichiana&redirect=no
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khi ở dạng lùn hoặc dạng cây bụi, thường xanh, ít khi cao đến 10-

15m. Vỏ cây màu vàng xám, nhẵn.  

Đặc điểm sinh học và sinh thái học: Thông tre lá ngắn sinh trưởng 

và phát triển ở độ cao từ 800 – 1.400m trên sườn và dông núi đá vôi.  

Phân bố: Thông tre lá ngắn được tìm thấy ở một số tỉnh phía bắc  

Giá trị: Gỗ màu nâu đỏ có thớ thẳng, mịn, hơi cứng, có vân 

hoa đẹp, thích hợp làm đồ gia dụng và làm cây cảnh. 

 1.1.5. Thông la hán (Podocarpus macrophyllus)[6], [7], [8] 

Đặc điểm hình thái: Cây thường xanh, trong điều kiện tự 

nhiên có chiều cao trung bình 10-15 m, đường kính thân 20-30 cm; 

cành non dày đặc, mọc vòng; vỏ mỏng, màu vàng xám, nhẵn, bong 

thành từng sợi, vỏ trong màu nâu tối 

Phân bố: Có nguồn gốc từ Nhật Bản và Trung Quốc. Ở Việt 

Nam, cây mọc tự nhiên trong rừng lá và được trồng làm cảnh khắp nước 

Giá trị: Một số bộ phận của cây được dùng làm thuốc. Vỏ và 

rễ trị mụn ghẻ và nấm ngoài da. 

1.1.6. Thông nàng (Dacrycarpus imbricatus) [6], [7], [8] 

Đặc điểm hình thái: Cây gỗ lớn cao tới 35 m thân thẳng, ít 

cành nhánh, tán lá rộng, hình vòm, các cành dưới thấp mọc rủ.  

Đặc điểm sinh học và sinh thái học: Loài thường mọc ở độ 

cao từ 700 – 1.200 m trên núi đất hình thành từ đá Sa phiến thạch.  

Phân bố: Loài gặp ở khu vực phía Bắc 

Giá trị: Gỗ Thông nàng đẹp, màu vàng nhạt. Không thuộc loại 

gỗ bền, tốt nhưng đẹp và hiếm nên vẫn được ưa dùng. 

 1.1.7. Thông vẩy (Dacrydium elatum) [6], [7], [8] 

Đặc điểm hình thái: Cây gỗ lớn cao trên 30m, đường kính trên 

80cm. Thân thẳng tán hình ô.  

 Đặc điểm sinh học và sinh thái học: Hoa ra tháng 3-4, hạt 

chín tháng 10-11. Cây ưa khí hậu ôn hoà, mưa nhiều, mát ẩm.  

Phân bố địa lý: Loài đặc hữu của Việt Nam, gặp rải rác trong 

rừng hoặc phân bố thành đám nhỏ ở độ cao 900-2500 m 
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Giá trị: Gỗ Nhóm I, có giá trị xuất khẩu cao, dùng trong xây 

dựng, làm đồ mỹ nghệ hoặc để cất tinh dầu, xếp trong nhóm I. 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

VỀ CÁC LOÀI THUỘC HỌ PODOCARPACEAE 

 1.2.1. Thông la hán (Podocarpus macrophyllus) 

 Về hoạt tính sinh học: Một hợp chất biflavonoid 2,3-dihydro-4 

', 4''' - di-O-methylamentoflavone, và năm hợp chất được biết, (-) - 

catechin, quercetin , 2,3- dihydrosciadopitysin, sciadopitysin, và 

isoginkgetin được phân lập từ Podocarpus macrophyllus var. 

macrophyllus (Podocarpaceae).  

 1.2.2. Podocarpus elongatus 

 Về hoạt tính sinh học: dịch chiết thân cây Podocarpus 

elongatus có hoạt tính chống viêm với giá trị EC50 là 5.02 µg/ml, và 

hoạt tính ức chế tyrosinase với giá trị EC50 là 0.14  mg/ml [24]. 

 1.2.3. Podocarpus nagi 

 Về hoạt tính sinh học: các hợp chất norditerpenoid được phân 

lập từ loài Podocarpus nagi có hoạt tính chống ung thư, kháng khuẩn 

và trừ sâu [19], [26], [29]. 

CHƯƠNG 2 

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT, THIẾT BỊ 

 2.1.1. Nguyên liệu 

 Nguyên liệu nghiên cứu là lá cây Kim giao núi đất được lưu 

giữ tại phòng tổng hợp hữu cơ, Viện Hoá học – Viện Hàn lâm KH và 

CN Việt Nam số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.  

 2.1.2. Hóa chất, thiết bị  

 Sắc kí lớp mỏng sử dụng bản mỏng nhôm tráng sẵn silicagel 

60GF254, độ dày 0,2mm và bản mỏng ngược pha RP–18. 

 Phân lập các chất bằng phương pháp sắc kí cột với chất hấp 
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phụ là silicagel cỡ hạt 0,040 – 0,063mm Merck và Sephadex LH–20.  

 Các thiết bị xác định cấu trúc chất 

 Đèn tử ngoại (UVBIOBLOCK)  

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 2.2.1. Phương pháp chiết mẫu thực vật 

 Mẫu thực vật thường được chiết theo hai cách: 

 Cách thứ nhất: Chiết mẫu với dung môi là MeOH 

 Cách thứ hai: Mẫu thực vật khô được chiết lần lượt với từng 

loại dung môi n–hexan, EtOAc và MeOH.  

 2.2.2. Phương pháp tách và tinh chế chất 

 2.2.3. Phương pháp xác định cấu trúc hóa học của các chất 

 Việc xác định cấu trúc hóa học của các chất sạch được thực 

hiện thông qua việc kết hợp các phương pháp phổ hiện đại. 

 2.2.4. Phương pháp thăm dò hoạt tính sinh học   

 a. Phương pháp nuôi cấy tế bào in vitro [11] 

b. Phép thử sinh học xác định tính độc tế bào (cytotoxic assay) 

[18], [31] 

 c. Phương pháp MTT [34], [35] 

 2.2.5. Phương pháp lựa chọn chất hấp phụ và dung môi 

chạy cột sắc kí [9] 

 a. Chọn chất hấp phụ 

b. Lựa chọn dung môi chạy cột sắc kí 

 2.2.6. Tỉ lệ giữa lượng mẫu chất cần tách với kích thước cột [9] 

 a. Tỉ lệ giữa lượng mẫu chất cần tách với lượng silicagel sử dụng 

 b. Tỉ lệ giữa chiều cao lượng silicagel và đường kính trong của 

cột sắc kí 

 2.2.7. Cách nạp silicagel vào cột [9] 

Để việc tách chất được tốt, silicagel phải được nạp vào cột một 

cách đồng nhất để hạn chế việc “nứt” cột, bất thường. Silicagel được 
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nạp vào cột theo hai cách. 

 a. Nạp silicagel ở dạng sệt 

 b. Nạp silicagel dạng khô 

 2.2.8. Cách nạp mẫu vào cột [9] 

 a. Phương pháp khô 

 b. Phương pháp ướt 

2.3. CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 

 2.3.1. Sơ đồ điều chế các cao chiết  

Nguyên liệu là lá Kim giao núi đất được rửa sạch, sấy khô rồi 

đem xay thu được 1,1kg bột. Nguyên liệu được chiết ngâm lần lượt 

với các dung môi n–hexan, EtOAc và MeOH. Mỗi loại dung môi 

được chiết ngâm 3 lần trong thời gian 3 ngày, thu được dịch chiết. 

Phần dịch chiết được cất quay dưới áp suất thấp để đuổi dung môi. 

Phần dung môi thu được khi cô quay ở lần chiết trước được tận dụng 

để chiết tiếp lần sau. Phần cao chiết thu được bao gồm: 16 gam cao 

n–hexan, 39 gam cao EtOAc và 20 gam cao MeOH. 

 2.3.2. Chạy cột sắc kí phần cao EtOAc 

Phần cao EtOAc (39g) được hoà tan hoàn toàn trong dung môi 

EtOAc trong bình cầu, sau khi chấm bản mỏng để tìm hệ dung môi 

thích hợp, thêm silicagel, sau đó cất quay dưới áp suất thấp đến khô 

hoàn toàn sao cho chất được gắn đều lên silicagel. Làm tơi mịn phần 

silicagel đã gắn mẫu bằng cối và chày sứ trước khi đưa vào cột sắc kí. 
  

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
 

3.1. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CÁC CHẤT TÁCH ĐƯỢC 

 3.1.1. Số liệu phổ của các chất tách được 

 a. Chất NWE.CS1 

 Số liệu phổ của NWE.CS1 như sau: 
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 * Phổ 1H-NMR 

Bảng 3.1. Kết quả phổ 1H-NMR của NWE.CS1 

Độ chuyển dịch hóa học của các 

mũi cộng hưởng (δ , ppm) 
Vị trí proton 

6.72 s, 1H H-3 

6.24 d, 1H, J = 2.0 H-6 

6.51 d, 1H, J = 2.0 H-8 

8.11 d, 1H, 2.0 Hz H-2’ 

7.26 d, 1H, J = 8.5 H-5’ 

8.04 dd, 1H, 2.5 & 8.5 H-6’ 

6.71 s, 1H H-3” 

6.46 s, 1H H-6” 

7.73 d, 2H, J = 9.0 H-2”’ và H-6”’ 

6.94 d, 2H, J = 9.0 H-3”’ và H-5”’ 

13.14 s OH-5 

13.01 s OH-5” 

3.81 s, 3H OMe-4”’ 

  

 *Phổ 13C-NMR và DEPT 

 Bảng 3.2. Số liệu phổ 13C-NMR và DEPT của chất NWE.CS1 

Vị trí C Phổ 13C-NMR Phổ DEPT 135 Loại carbon 

2 164,76 Không có mũi 
C   

 

 
3 104,32 Mũi dương CH    

4 183,45 Không có mũi 
C O

 

  

5 163,34 Không có mũi 
C  

 O

 

 

 
6 99,78 Mũi dương CH    

7 160,24 Không có mũi 
C  

 O
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Vị trí C Phổ 13C-NMR Phổ DEPT 135 Loại carbon 

8 94,77 Mũi dương CH    

9 156,20 Không có mũi 
C  

 O

 

 

 

10 105,54 Không có mũi 
C   

 

 

1’ 120,82 Không có mũi 
C   

 

 
2’ 128,84 Mũi dương CH    

3’ 124,28 Không có mũi 
C   

 

 

4’ 162,75 Không có mũi 
C  

 O

 

 

 
5’ 117,47 Mũi dương CH    

6’ 132.58 Mũi dương CH    

2’’ 165,05 Không có mũi 
C  

 O

 

 

 

3’’ 104,19 Mũi dương CH    

4’’ 183,06 Không có mũi 
C O

 

  

5’’ 162,77 Không có mũi 
C  

 O

 

 

 
6’’ 99,70 Mũi dương CH    

7’’ 158,90 Không có mũi 
C  

 O

 

 

 

8’’ 104,33 Không có mũi 
C   

 

 

9’’ 154,10 Không có mũi 
C  

 O

 

 

 

10’’ 105,34 Không có mũi 
C   

 

 

1’’’ 123,39 Không có mũi 
C   
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Vị trí C Phổ 13C-NMR Phổ DEPT 135 Loại carbon 

2’’’ 128,90 Mũi dương CH    

3’’’ 115,27 Mũi dương CH    

4’’’ 163,36 Không có mũi 
C  

 O

 

 

 
5’’’ 115,27 Mũi dương CH    

6’’’ 128,90 Mũi dương CH    

O-CH3 55,89 Mũi dương -CH3 

 

 *Phổ HMBC 

 b. Chất NWE.CS2 

 * Phổ 1H-NMR  

Bảng 3.3. Kết quả phổ 1H-NMR của NWE.CS2 

Độ chuyển dịch hóa học của các 

mũi cộng hưởng (δ , ppm) 
Vị trí proton 

4,04 d, 1H, J = 7,5Hz H-1 

3,88 m, 1H H-2 

1,76; 2,24 m, 2H H-3 

1,88 d, 1H, J = 6,5Hz H-5 

4,99 dd, 1H, J = 7 & 8Hz H-6 

5,29 d, 1H, J = 8,5Hz H-7 

6,46 s, 1H H-11 

3,88 m, 1H H-15 

1,33 d, 3H, J = 7Hz H-16 

1,25 d, 3H, J = 7Hz H-17 

1,42 s, 3H H-18 

1,44 s, 3H H-20 
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*Phổ 13C-NMR và DEPT 

Bảng 3.4. Số liệu phổ 13C-NMR và DEPT của chất NWE.CS2 

Vị trí C Phổ 13C-NMR Phổ DEPT 135 Loại carbon 

1 71,48 Mũi dương CH  O

 

 

 

 

2 65.48 Mũi dương CH  O

 

 

 

 

3 35,11 Mũi âm CH2

 

  

4 42,84 Không có mũi C

 

 

 

 

 

5 46,91 Mũi dương CH

 

 

 

 

6 75,17 Mũi dương CH  O

 

 

 

 

7 60,06 Mũi dương CH  O

 

 

 

 

8 111,76 Không có mũi 
C   
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Vị trí C Phổ 13C-NMR Phổ DEPT 135 Loại carbon 

9 169,76 Không có mũi 
C   

 

 

10 42,47 Không có mũi C

 

 

 

 

 

11 107,80 Mũi dương CH    

12 162,69 Không có mũi 
C O

 

  

14 166,57 Không có mũi 
C  

 O

 

 

 

15 29,57 Mũi dương CH

 

 

 

 

16 20,24 Mũi dương -CH3 

17 20,70 Mũi dương -CH3 

18 23,96 Mũi dương -CH3 

19 181,77 Không có mũi 
C O

 

  

20 18,69 Mũi dương -CH3 

*Phổ HMBC:  
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3.1.2. Xác định cấu trúc các chất tách được 

a. Chất NWE.CS1: Podocarpusflavone A (4’’’-Ome-Amentoflavone) 

 *Phổ 1H-NMR 

Bảng 3.5. Số liệu phổ 1H-NMR của NWE.CS1 và Podocarpusflavone A 

Vị trí 

của 

proton 

NWE.CS1 (Acetone-

D6) 

4”’-OMe Amentoflavone  

(Acetone-D6) [16] 

3 6.72 s, 1H 6.72 (1H, s) 

6 6.24 d, 1H, J = 2.0 6.23 (1H, d, J  = 2.1 Hz) 

8 6.51 d, 1H, J = 2.0 6.50 (1H, d, J  = 2.1 Hz, H-8) 

2’ 8.11 d, 1H, 2.0 Hz 8.13 (1H, d, J  = 2.4 Hz) 

5’ 7.26 d, 1H, J = 8.5 7.24 (1H, d, J = 8.6 Hz) 

6’ 8.04 dd, 1H, 2.5 & 8.5 8.03 (1H, dd, J = 2.4 & 8.6 Hz) 

3” 6.71 s, 1H 6.70 (1H, s) 

6” 6.46 s, 1H 6.44 (1H, s) 

2”’ 7.73 d, 2H, J = 9.0 7.72 (2H, d, J  =  9.1 Hz) 

3”’ 6.94 d, 2H, J = 9.0 6.92 (2H, d, J = 9.1 Hz) 

5”’ 6.94 d, 2H, J = 9.0 6.92 (2H, d, J = 9.1 Hz) 

6”’ 7.73 d, 2H, J = 9 7.72 (2H, d, J  =  9.1 Hz) 

OH-5 13.14 s 13.14 (1H, s) 

OH-5” 13.01 s 13.01 (1H, s) 

OMe-4”’ 3.81 s, 3H 3.78 (3H, s) 

 

 



15 

 

 

Hình 3.1. Phổ 1H-NMR (Acetone-D6) của chất NWE.CS1 
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*Phổ 13C-NMR và DEPT 

 

Hình 3.4. Phổ 13C-NMR (Acetone-D6) của chất NWE.CS1 
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 *Phổ HMBC:  

 

Hình 3.8. Phổ HMBC (Acetone-D6) của chất NWE.CS1 
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b. Chất NWE.CS2: Nagilactone B  

 *1H-NMR 

Bảng 3.7. Số liệu phổ 1H-NMR của NWE.CS2 và Nagilactone B 

Vị trí 

của 

proton 

1H-NMRChất CS3a 

(CDCl3& MeOD) 

1H-NMRNagilactone B 

(Pyridine) [38] 

1 4,04 d, 1H, J = 7,5Hz 4.29 d, J = 3 

2 3,88 m, 1H 4.29 td, J = 3 & 5 

3 1.76; 2.24 m, 2H - 

5 1,88 d, 1H, J = 6,5Hz 1.90 d, 6.5 

6 4,99 dd, 1H, J = 7 & 8Hz 5,20 dd (6.5 & 7.5) 

7 5,29 d, 1H, J = 8,5Hz 5.65 d (7.5) 

11 6,46 s, 1H 6.95 s 

15 3,88 m, 1H 3.50 m 

16 1,33 d, 3H, J = 7Hz 1,32 d, J = 6Hz 

17 1,25 d, 3H, J = 7Hz 1,27 d, 3H, J = 6Hz 

18 1,42 s, 3H 1.92 s, 3H 

20 1,44 s, 3H 1.45 s, 3H 
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Hình 3.12. Phổ 1H-NMR (CDCl3&MeOD) của chất NWE.CS2 
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*Phổ 13C-NMR và DEPT 

Bảng 3.8. Số liệu phổ 13C-NMR của NWE.CS1 và Nagilactone B 

Vị trí C 
13C-NMRChất CS3a 

(Pyridine) 

13C-NMRNagilactone B 

(Pyridine-d5) [39] 

1 71.48 71.4 

2 65.48 65.4 

3 35.11 35.1 

4 42.84 42.8 

5 46.91 46.9 

6 75.17 75.1 

7 60.06 60.0 

8 111.76 111.7 

9 169.76 169.7 

10 42.47 42.4 

11 107.80 107.7 

12 162.69 162.6 

14 166.57 166.5 

15 29.57 29.5 

16 20.24 20.3 

17 20.70 20.70 

18 23.96 24.0 

19 181.77 181.7 

20 18.69 18.7 
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Hình 3.15. Phổ13C-NMR (Pyridine-D5) của chất NWE.CS2 
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*Phổ HMBC: Trên phổ HMBC (hình 3.18) và phổ HMBC giãn 

rộng (các hình từ 3.19 đến 3.21) cho thầy có tương tác C-9 với H-11, 

C-8 với H-7, C-14 với H-15 điều này cho biết dị vòng bị thế ba lần ở vị 

trí C-9, C-8 và C-14. 

 

Hình 3.18. Phổ HMBC (CDCl3&MeOD) của chất NWE.CS2 
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3.2. KẾT QUẢ THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC 

Bảng 3.9. Kết quả thử hoạt tính sinh học của NWE.CS2 

Nồng độ 

(µg/ml) 

% Ức chế 

Dòng HepG2 Dòng KB 

NWE.CS2 Ellipticine NWE.CS2 Ellipticine 

100 102.38 106.83 102.75 96.27 

20 88.98 72.52 101.82 80.17 

4 49.93 52.18 68.86 47.82 

0.8 6.83 20.33 14.47 14.54 

IC50 4.99 0.44 3.02 0.52 

100 88.46 94.85 89.32 95.12 

20 78.07 81.96 73.81 72.91 

4 45.47 42.86 47.13 48.44 

0.8 19.93 10.56 15.22 19.86 

IC50 5.28 0.60 5.97 0.51 

100 93.01 99.07 81.25 89.35 

20 86.89 79.01 69.58 74.93 

4 51.11 47.46 59.77 50.51 

0.8 4.59 11.07 2.55 12.82 

IC50 5.59 0.55 2.70 0.58 

100 99.08 102.87 101.24 98.68 

20 79.75 77.94 81.82 80.28 

4 47.84 51.63 48.45 53.22 

0.8 3.98 18.72 12.19 21.17 

IC50 6.13 0.43 5.04 0.40 
 

 Kết quả trên cho thấy hoạt chất NWE.CS2 có hoạt tính mạnh 

với giá trị IC50 là 2.70 – 6.13 g/ml trên cả 8 dòng tế bào ung thư. 

Chất NWE.CS2 có mức hoạt tính trung bình yếu trên các dòng khác 

nhau. Chất đối chứng dương Ellipticine hoạt động ổn định trong thí 

nghiệm. Các kết quả trên là chính xác với r2 ≥ 0,99. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Thành phần hoá học 

 - Từ dịch chiết EtOAc của lá cây kim giao núi đất (Nageia 

wallichiana), bằng các phương pháp sắc kí cột silicagelkết hợp với 

sắc kí lớp mỏng chúng tôi đã tách và xác định được cấu trúc 2 hợp 

chất: 

- Chất NWE.CS1: Podocarpusflavone A (4’’’-Ome-

Amentoflavone). Chất này được phân lập trước đây từ loài 

Podocarpus henkelii và được xác định có hoạt tính chống lại E. 

faecalis và P. aeruginosa [12]. 

- Chất NWE.CS2: Nagilactone B. Chất này được phân lập 

trước đây từ loài Podocapus nagi và chưa có nghiên cứu nào về hoạt 

tính sinh học của hợp chất này. 

Hoạt tính sinh học 

- Từ kết quả thăm dò hoạt tính sinh học cho thấy hoạt chất 

NWE.CS2 có hoạt tính mạnh với giá trị IC50 là 2.70 – 6.13 g/ml trên 

cả 8 dòng tế bào ung thư. Hoạt chất này có triển vọng để thử nghiệm 

ở các mức cao hơn như trên in vivo. 

2. Kiến nghị 

Tiếp tục phân lập các phân đoạn còn lại của dịch chiết EtOAc, 

n-hexan và MeOH kết hợp với các phương pháp phổ để xác định 

thành phần hoá học. Đồng thời thử hoạt tính sinh học của các chất 

tách được để có cái nhìn tổng thể về hoá thực vật cũng như hoạt tính 

sinh học của loài kim giao núi đất (Nageia wallichiana), góp phần 

làm tăng giá trị sử dụng của loài cây này trong y học. 

 


