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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Y học cổ truyền dân tộc chữa bệnh chủ yếu phụ thuộc vào châm 
cứu và các bài thuốc dân gian. Các bài thuốc này lấy từ cây cỏ xung 
quanh chúng ta, phần lớn do kinh nghiệm từ nhiều đời, về bản chất 
hóa học, cũng như mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học và tác dụng 
dược lý vẫn chưa có nhiều nghiên cứu làm rõ vấn đề này. Mặt khác, 
các bài thuốc dân gian, do hàm lượng các chất đặc trị thấp, nên thời 
gian chữa bệnh khá dài. Do đó, việc nghiên cứu thành phần, tính chất 
dược lý cũng như tách chiết để tổng hợp chất đặc trị là cần thiết và 
rất có ý nghĩa. 

An điền lá thông, tên dân gian là bòi ngòi lá thông, có tên khoa 
học là Hedyotis Pinifolia Wall ex G. Don, thuộc họ cà phê 
(Rubiaceae). Trong cây An điền lá thông có một số thành phần rất có 
giá trị nghiên cứu như axit ursolic, axit oleanolic, β-sitosterol... do có 
khả năng phòng chống các bệnh ung thư, kháng sinh... Mặc dù dược 
tính của các chất này đã được nghiên cứu nhiều, tuy nhiên, việc tách 
chiết và nghiên cứu chúng từ cây An điền lá thông lại có rất ít, kể cả 
ở Việt Nam hay trên thế giới. Do đó, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu 
phân lập và xác định hoạt tính sinh học của một số hợp chất của 
loài An điền lá thông (Hedyotis pinifolia Wall ex G. Don) tại Thừa 
thiên Huế” làm đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình, làm cơ 
sở khoa học cho các ứng dụng loài cây này. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Phân lập một số hợp chất từ dịch chiết của loài An điền lá 
thông thu hái tại Thừa Thiên Huế. 

- Xác định hoạt tính sinh học của các hợp chất đã phân lập 
được. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Điều tra sơ bộ, thu thập và xử lý nguyên liệu là cây An điền lá 
thông (Hedyotis pinifolia Wall ex G. Don) thu hái tại Thừa Thiên 
Huế. 

- Phân lập và tinh chế một số hợp chất có trong mẫu cao chiết 
cây An điền lá thông. 

- Xác định cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học của các hợp 
chất phân lập được. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết 
- Phương pháp nghiên cứu các hợp chất thiên nhiên. 
-  Nghiên cứu trên mạng internet, tham khảo các công trình 

nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam về loài cây nghiên cứu. 
-  Tổng quan các tài liệu về đặc điểm hình thái thực vật, thành 

phần hoá học, ứng dụng của chi và cây nghiên cứu. 
4.2. Các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 
§ Xử lí mẫu: Nguyên liệu lá, cành cây An điền lá thông được 

rửa sạch, sấy khô và xay nhỏ.  
§ Nguyên liệu đã xử lý được chiết hồi lưu với các dung môi 

khác nhau như n-hexane, ethylacetate, methanol,…cô trên bếp cách 
thủy thu được các cao chiết. 
§ Phân lập, tách và tinh chế các chất bằng phương pháp sắc ký 

cột, sắc ký lớp mỏng, các phương pháp kết tinh phân đoạn. 
§ Phân lập ban đầu và định danh một số cấu tử trong các dịch 

chiết bằng phương pháp GC/MS. 
§ Các phương pháp xác định cấu trúc các chất: kết hợp các 

phương pháp đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều (1D NMR): 
1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, cộng hưởng từ hạt nhân hai chiều (2D 
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NMR): COSY, HMQC, HMBC;  và các phương pháp khác để xác 
định cấu trúc các hợp chất phân lập được. 
§ Các phương pháp thử nghiệm các hoạt tính sinh học: thử các 

hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, kháng ký sinh trùng gây bệnh,… 
5. Bố cục đề tài 

Luận văn gồm 75 trang, 7 bảng, 21 hình, ảnh, 46 tài liệu tham 
khảo và 41 phụ lục. Với: 

Phần mở đầu (3 trang) 
Chương 1 – Tổng quan (26 trang) 
Chương 2 – Những nghiên cứu thực nghiệm (13 trang) 
Chương 3 – Kết quả và thảo luận (25 trang) 
Kết luận (2 trang) 
Tài liệu tham khảo (6 trang) 

 
CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
 

1.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI HEDYOTIS 
1.2. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ 
HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY AN ĐIỀN LÁ THÔNG 

1.2.1. Các nghiên cứu về thành phần hóa học 
1.2.2. Các nghiên cứu về hoạt tính sinh học 

1.3. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ 
HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CÂY TRONG CHI 
HEDYOTIS 

1.3.1. Các nghiên cứu về thành phần hóa học 
1.3.2. Các nghiên cứu về hoạt tính sinh học 
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CHƯƠNG 2 

NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 
 

2.1. NGUYÊN LIỆU, HÓA CHẤT, THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU 
2.1.1. Nguyên liệu 
Nguyên liệu là thân, lá, rễ và hoa của cây An điền lá thông được 

thu hái tại Thừa Thiên Huế vào ngày 25 tháng 09 năm 2014. Cây An 
điền lá thông – đã được định danh, sau khi được thu hái sẽ được rửa 
sạch, phơi, sấy khô và xay nhỏ thành bột để sử dụng cho nghiên cứu. 

2.1.2. Hóa chất và thiết bị nghiên cứu 
Sắc ký lớp mỏng sử dụng bản mỏng nhôm tráng sẵn silica gel 

60GF254, độ dày 0,2mm. 
Phân lập các chất bằng phương pháp sắc ký cột với chất hấp phụ 

là silica gel cỡ hạt 0,040 – 0,063mm Merck và Sephadex LH – 20. 
Các thiết bị xác định cấu trúc chất: Phổ khối GC/MS đo trên 

máy Agilent 7890A/5975C. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H – NMR, 
13C – NMR, HSQC và HMBC đo trên máy Bruker Avance – 500 
MHz, chất chuẩn nội là TMS cho 1H – NMR và tín hiệu dung môi 
(CDCl3) cho 13C – NMR.  

Đèn tử ngoại (UV BIOBLOCK) bước sóng λ = 254nm và 
365nm dùng để soi bản mỏng. 

Ngoài ra còn dùng một số trang thiết bị khác như máy quay cất 
chân không, máy sấy, máy nung, máy siêu âm, cân phân tích, cốc 
thủy tinh, bình tam giác, các loại pipet, bình định mức, giấy lọc, cột 
sắc ký,… 

Thuốc thử phun lên bản mỏng chủ yếu sử dụng Vanilin 1% 
trong dung dịch methanol – H2SO4 đặc, sau đó sấy ở nhiệt độ khoảng 
110oC. 
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Dung môi dùng để chạy cột và triển khai sắc ký lớp mỏng bao 
gồm n-hexane, CH2Cl2, EtOAc, MeOH và BuOH loại tinh khiết đã 
được cất lại qua cột Vigereux trước khi sử dụng để loại bỏ tạp chất, 
chất làm mềm. 

Một số hóa chất khác cũng được sử dụng. 
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Phương pháp xác định độ ẩm 
Sấy mẫu đến khối lượng không đổi, cân phần khối lượng còn 

lại, ta xác định được độ ẩm của nguyên liệu. 
Công thức tính độ ẩm (W): 

W =             x100% 

2.2.2. Phương pháp xác định hàm lượng tro 
Đốt cháy và nung mẫu nguyên liệu ở nhiệt độ 6000C đến khối 

lượng không đổi. Độ chênh lệch khối lượng trước và sau khi đem tro 
hóa chính là hàm lượng hữu cơ bị đốt cháy, tro còn lại chứa chất vô 
cơ.  

Công thức tính hàm lượng tro (X): 

X =          x 100% 

2.2.3. Phương pháp chiết mẫu thực vật 
Mẫu thực vật khô được ngâm chiết với MeOH ở nhiệt độ từ 55-

60oC, sau đó lọc, quá trình chiết lặp lại nhiều lần. Cất loại dung môi 
dưới áp suất thấp bằng máy quay cất chân không, thu được cao tổng. 
Cao tổng này được phân lớp với n-hexane, EtOAc và BuOH. Với 
mỗi dung môi thực hiện phân lớp 3 lần, sau đó cất loại dung môi sẽ 
thu được các cao chiết tương ứng. 

2.2.4. Phương pháp tách và tinh chế chất 
Các cao chiết trong các dung môi khác nhau thu được được tách 

và tinh chế bằng phương pháp sắc ký cột kết hợp với sắc ký lớp 
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mỏng với các hệ dung môi thích hợp. Trường hợp cần thiết có thể 
chạy cột lặp lại nhiều lần hoặc dùng phương pháp kết tinh phân 
đoạn, kết tinh lại để tinh chế chất. Kiểm tra độ tinh khiết của các chất 
cũng như theo dõi quá trình tách chất trên cột bằng sắc ký lớp mỏng 
với hệ dung môi thích hợp.   

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

Việc định tính và định lượng sơ bộ một số hợp chất có trong các 
cao chiết được thực hiện thông qua việc đo phổ GC/MS trên máy 
Agilent 7890A/5975C tại trung tâm đo lường chất lượng II Đà Nẵng, 
với điều kiện chạy sắc ký như sau: 

Chương trình sắc ký 
Cột sắc ký mao quản: HP-5: 30 m x 250 µm x 0.25 µm 

-  Chương trình nhiệt độ lò cột   

 
- Nhiệt độ buồng tiêm mẫu       280 °C 
- Áp suất                                  10 psi 
- Tỷ lệ chia dòng                       5 :1 
- Thể tích tiêm                     1µL 
Khối phổ 
- Khoảng phổ quét : 28 – 600 m/z 
- Nhiệt độ nguồn : 230oC 
- Nhiệt độ bộ tứ cực: 150oC 
Việc xác định cấu trúc hóa học của các chất sạch được thực hiện 

thông qua việc đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai 
chiều (1D và 2D NMR) như 1H–NMR, 13C–NMR, DEPT, HSQC, 
HMBC. Các loại phổ được đo tại Viện Hoá học – Viện hàn lâm khoa 
học và công nghệ Việt Nam. 
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2.3. SƠ ĐỒ ĐIỀU CHẾ CÁC CAO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.2. Sơ đồ điều chế các cao  
2.4. ĐỊNH DANH MỘT SỐ HỢP CHẤT CÓ TRONG CÁC CAO  

Đo phổ GC/MS tại trung tâm đo lường chất lượng II Đà Nẵng 
để xác định một số hợp chất có trong các cao. 
  

Nguyên liệu 

Cây An điền lá thông sấy khô, 
xay nhỏ (640g) 

- Ngâm chiết trong  

MeOH/H2O (95/5) 3 lần 

- Cất loại dung môi dưới áp suất thấp 

Cao tổng 

- Chiết lần lượt với các dung môi: n-
hexane, ethyl acetate, n-butanol 

- Cất loại dung môi dưới áp suất thấp 

Cao n- hexane 

9,0g 
Cao EtOAc 

14,2g 

Cao BuOH 

12g 
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2.5.  PHÂN LẬP CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG CAO BuOH 

 
Hình 2.2. Sơ đồ phân lập cao BuOH 

2.5.1. Chạy cột sắc ký phần cao BuOH 
Lấy 12,0g cao BuOH hòa tan vào dung môi BuOH trong bình cầu 

250ml, sau khi chấm bản mỏng để tìm hệ dung môi thích hợp để chạy 
cột, ta thêm silica gel (khoảng 15g) vào, quay cất dưới áp suất thấp đến 
khô hoàn toàn để chất gắn đều lên silica gel. Làm tơi mịn phần silica gel 
đã gắn bằng cối và chạy sứ để nạp vào cột sắc ký theo phương pháp 
khô. Chạy cột sắc ký silica gel với hệ dung môi DCM/ MeOH/H2O với 
tỷ lệ độ phân cực tăng dần từ 4:1:0,1 đến 2:1:0,1, thu được 10 phân đoạn 
được ký hiệu từ F1 đến F10 với tổng lượng chất 9g. 

Dựa vào bản mỏng, ta thấy các phân đoạn F4 và F5 có nhiều vệt 
chất với Rf tương đối giống nhau nên được chọn để tiếp tục chạy sắc ký. 

2.5.2. Chạy cột sắc ký phân đoạn F4 
Lấy 251mg phân đoạn F4 hòa tan trong MeOH để chạy cột sắc 

ký Sephadex với hệ dung môi DCM: MeOH (1:9) thu được chất 
sạch, xuất hiện vệt tròn khi chạy trên bản mỏng (kiểm tra bản mỏng 
với hệ dung môi DCM/MeOH/H2O = 3,5:1:0,1 cho Rf = 0,35), phun 
thuốc thử vanilin/H2SO4 sau đó sấy khô cho vệt màu. Cô đuổi dung 
môi thu được 10mg chất sạch, ký hiệu HPB2. Đem đo phổ 1H – 
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NMR (MeOD, 500 MHz), phổ 13C –NMR (MeOD, 125MHZ), phổ 
DEPT (125MHz, CDCl3) để xác định cấu trúc, thu được kết quả:  

- Phổ 1H-NMR (MeOD, 500MHz), δ ppm, J (Hz): 7,95 (1H, d, 
J=2); 7,64 (1H, J=2 và J=8,5); 6,93 (1H, d, J=8,5); 6,41 (1H, d, 
J=1,5); 6,22 (1H, d, J=1,5); 5,24 (1H, d, J=7,5); 4,55 (1H, d, J=1,0), 
9,96 (3H, s); 1,12 (3H, d, J=7,5). 

- Phổ 13C-NMR (MeOD, 125MHz), δ ppm: 179,31; 166,01; 
162.94; 158,88; 158,46; 150,82; 148,31; 135,47; 124,00; 122,99; 
116,10; 114,57; 105,69; 104,42; 102,49; 99,99; 94,94; 78,15; 77,33; 
75,90; 73,83; 72,28; 72,05; 71,60; 69,77; 68,53; 56,79; 17,86. 
2.5.3. Chạy cột sắc ký phân đoạn F5 

Lấy 242mg phân đoạn F5 hòa tan trong MeOH để chạy cột sắc 
ký Sephadex với hệ dung môi DCM/MeOH (1:9) thu được 8 phân 
đoạn, được ký hiệu từ F5.1 đến F5.8 với tổng lượng chất 225mg. 

Dựa vào bản mỏng, ta thấy phân đoạn F5.1 (80mg) có nhiều vệt 
chất tròn nên được lựa chọn để tiếp tục chạy cột sắc ký. 

Tiến hành chạy cột sắc ký cột silica gel với hệ dung môi 
DCM/MeOH/H2O (3,5: 0,8: 0,05) thu được 5 phân đoạn được ký 
hiệu từ F5.1.1 đến F5.1.5 với tổng lượng chất 73mg. 

Dựa vào bản mỏng của các phân đoạn, ta thấy phân đoạn F5.1.1 
có nhiều vệt chất tròn chồng lên nhau, do đó cho phân đoạn F5.1.1 
chạy cột sắc ký Sephadex với hệ dung môi DCM/MeOH (1:9).  

Tiến hành chấm bản mỏng, thấy xuất hiện vệt chất trong và rõ 
(kiểm tra với hệ dung môi DCM/MeOH/H2O (3,5: 0,8, 0,05) cho Rf= 
0,4), phun thuốc thử vanilin/H2SO4, sau đó sấy khô cho vệt chất màu. 
Cô đuổi dung môi thu được 40mg chất sạch, được ký hiệu HPB4. 
Đem đo phổ 1H – NMR (MeOD, 500 MHz), phổ 13C –NMR (MeOD, 
125MHZ), phổ DEPT (125MHz, MeOD) để xác định cấu trúc, thu 
được kết quả như sau: 
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- Phổ 1H-NMR ( MeOD, 500MHz), δ ppm, J (Hz): 7,53 (1H, s); 
5,83 (1H, s);  5,12 (1H, d, J=6); 4,69 (1H, d, J=8); 4,57 (1H, brd); 
4,21 và 4,35 (2H, brd, J=15,5); 3,77 (3H, s); 3,66 và 3,87 (2H, d, 
J=11); 3,30 đến 3,41 (m); 3,23 (1H, dd, J=8 và J=9); 3,04 (1H, dd, 
J=5,5); 3,02 (m). 

- Phổ 13C-NMR (MeOD, 125MHz), δ ppm: 170,29; 153,86; 
147,52; 130,09; 110,81; 100,29; 98,30; 82,64; 78,41; 77,86; 74,77; 
71,52; 62,68; 61,03; 52,03; 47,13; 45,59. 
2.6. THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHẤT PHÂN 
LẬP ĐƯỢC 

Các chất HPB2 và HPB4 đã phân lập được được đem xác định 
hoạt tính sinh học gồm hoạt tính kháng sinh và hoạt tính độc tế bào 
tại phòng Hóa sinh ứng dụng – Viện hóa học. 

 
 

CHƯƠNG 3 
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 
3.1. CÁC THÔNG SỐ VẬT LÝ 

3.1.1. Độ ẩm 
Độ ẩm của mẫu nguyên liệu:    =                     = 85,24% 

Như vậy, mẫu nguyên liệu tươi có độ ẩm khoảng 85,24%. 
Nguyên liệu có độ ẩm tương đối, cần phơi, sấy khô để dễ dàng bảo 
quản. 

3.1.2. Hàm lượng tro 
Hàm lượng tro của mẫu nguyên liệu: 

X=                     = 4,2% 
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Trong mẫu nguyên liệu chỉ chứa 4,2% hàm lượng chất vô cơ 
như kim loại, và hàm lượng chất hữu cơ trong mẫu là khoảng 95,8%. 
3.2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG CÁC CAO 

3.2.1. Thành phần hóa học trong dịch chiết n-hexane 
Sắc ký đồ GC/MS của dịch chiết n-hexane của cây An điền lá 

thông được trình bày trong hình 3.1. 

 
Hình 3.1. Sắc ký đồ của dịch chiết n-hexane của cây An điền lá thông 

Thành phần hóa học chính trong dịch chiết n-hexane của cây An 
điền lá thông được trình bày qua bảng 3.1. 

3.2.2. Thành phần hóa học trong dịch chiết EtOAc 
Sắc ký đồ GC/MS của dịch chiết EtOAc của cây An điền lá 

thông được trình bày như trong hình 3.5. 

 
Hình 3.5. Sắc ký đồ của dịch chiết EtOAc của cây An điền lá thông 

Thành phần hóa học chính trong dịch chiết EtOAc của cây An 
điền lá thông được trình bày qua bảng 3.2. 
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3.2.3. Thành phần hóa học trong dịch chiết MeOH 
Sắc ký đồ GC/MS của dịch chiết EtOAc của cây An điền lá 

thông được trình bày như trong hình 3.8. 

 
 
Hình 3.8. Sắc ký đồ của dịch chiết MeOH của cây An điền lá thông 

Thành phần hóa học chính trong dịch chiết MeOH của cây An 
điền lá thông được trình bày qua bảng 3.3. 

Như quan sát, trong các dịch chiết được đem đi xác định thành 
phần bằng GC/MS thấy có thêm squalene so với các nghiên cứu 
trước [7], điều đó cho thấy, điều kiện địa lý, thổ nhưỡng khác nhau 
sẽ dẫn đến sự khác nhau về thành phần cũng như hàm lượng các chất 
có trong cây. 
3.3. CẤU TRÚC CỦA CÁC CHẤT PHÂN LẬP ĐƯỢC 

3.3.1. Cấu trúc của chất HPB2 
Số liệu trên phổ 1H-NMR và phổ 1H-NMR giãn rộng của chất 

HPB2 cho thấy có 13 tín hiệu proton trong phân tử HPB2. Số liệu 
13C-NMR cho thấy tín hiệu của 28 carbon. Các đặc trưng vạch phổ 
và so sánh số liệu phổ với số liệu của chất chuẩn [22] cho phép sự 
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đoán chất HPB2 là isorhamnetin-3-O-β-D-rutinoside (C28H32O16, 
M=624) 

O

OMe
OH

HO

OH O
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O
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OH

OH

OH OH
OH

OH

 
Cấu trúc của hợp chất HPB2 được khẳng định thông qua việc 

phân tích số liệu phổ: 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT và HMBC như 
sau: 
Ø Phổ 1H-NMR (MeOD, 500MHz) 
Phổ 1H-NMR của chất này gồm hai phần, phần aglycon và phần 

đường. Các tín hiệu của phần aglycon đặc trưng cho một flavone, thể 
hiện qua các tín hiệu proton thơm ở các độ dịch chuyển 7,95 (1H, d, 
2Hz), 7,64 (1H, dd, 2 và 8,5Hz), 6,93 (1H, d, 8,5Hz), 6,41 (1H, d, 
1,5Hz), 6,22 (1H, d, 1,5Hz). Các tín hiệu này được gán cho các 
proton tương ứng là H-2’, H-6’, H-5’, H-8 và H-6. Các tín hiệu trong 
phổ 1H-NMR cho phép xác định phần đường trong phân tử gồm 
rhamnosyl và glucosyl thông qua các tín hiệu proton anomer tương 
ứng ở δH = 5,24ppm (1H, d, 7,5Hz) và δH = 4,55ppm (1H, d, 1Hz) 
cùng với các tín hiệu nhận dạng tín hiệu của nhóm methyl ở δH = 
1,12ppm (3H, d, 7,5Hz) của gốc rhamnosyl. Ngoài ra, tại δ = 
3,96ppm (3H, s) còn xuất hiện tín hiệu của nhóm methoxy.  
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Hình 3.11. Phổ 1H-NMR của HPB2 

Ø Phổ 13C-NMR (MeOD, 125MHz) và DEPT 
Bên cạnh đó, dựa trên các phổ 13C-NMR, DEPT 90 và DEPT 

135, chúng tôi nhận thấy HPB2 có 28 nguyên tử C, trong đó có 1 
nhóm CH3, 1 nhóm OCH3, 1 nhóm CH2,  15 nhóm CH và 10 C bậc 
4, đặc trưng của một flavanoid glycoside. Tín hiệu của 10 carbon 
vòng thơm xuất hiện khoảng δ = 105,69 – 179,38ppm. Tín hiệu của 
carbonyl liên hợp C-4 xuất hiện tại δ = 179,38ppm. Tín hiệu của 
nhóm methylen xuất hiện tại δ = 68,53ppm. Ở trường thấp, xuất hiện 
tín hiệu của nhóm methyl tại δ = 17,86ppm và tín hiệu của nhóm 
methoxy ở δ = 56,79ppm. Các tín hiệu còn lại của carbon glycosyl và 
rhamnosyl. 
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Hình 3.12. Phổ 13C-NMR của HPB2 

 
Hình 3.13. Phổ DEPT của HPB2 
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Ø Phổ HMBC:  
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Vị trí kết nối của nhóm methoxy, của phần đường với phần 

aglycon cũng như của hai đơn vị đường được xác định bằng các 
tương tác trong phổ HMBC. 

Sự tương tác (3J) mạnh giữa H-(OCH3) và C-3’ khẳng định có 
một nhóm methoxy gắn với vòng thơm tại vị trí C-3’. 

Sự tương tác (3J) mạnh giữa H-1’’ và C-3 là cơ sở để khẳng 
định phần đường gắn với vòng thơm tại vị trí C-3. 

Sự tương tác (3J) mạnh giữa H-1’’’ và C-6’’ là một cơ sở để 
khẳng định nhóm glucosyl liên kết với rhamnosyl tạo thành disccarit 
bằng liên kết (6→1). Độ dịch chuyển hóa học của C-6” về phía 
trường thấp (δC = 68,57) khẳng định cho kết luận trên. Như vậy đơn 
vị đường của chất HPB2 là β-rutinoside. 
Ø Phổ HSQC:  
Tại δ = 68,53ppm thấy có tương tác trực tiếp với 2H ở δ = 

3,45ppm và δ = 3,85ppm, chứng tỏ sự có mặt của nhóm methylen 
trong phân tử. Tại δ = 17,86ppm có tương tác với 3H ở cùng vị trí δ 
= 1,12ppm, chứng tỏ sự có mặt của nhóm methyl. Tại δ = 56,79ppm 
có tương tác trực tiếp với 3H ở cùng vị trí δ = 3,96ppm, kết hợp với 
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tương tác mạnh (3J) giữa H-(OCH3) và C-3’, chứng tỏ sự có mặt của 
nhóm methoxy gắn với vòng thơm tại vị trí C-3’. 

 
Hình 3.14. Phổ HMBC giãn rộng của HPB2 
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Hình 3.15. Phổ HSQC của HPB2 
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Qua phân tích các phổ NMR của chất HPB2, dữ liệu phổ 1H-
NMR và 13C-NMR của chất HPB2 và dữ liệu phổ của narcissin từ 
tài liệu [22] được trình bày trong bảng 3.4. 

Từ việc phân tích các dữ liệu phổ của chất HPB2 và so sánh với 
tài liệu tham khảo [22], cho phép khẳng định chất HPB2 là 
isorhamnetin-3-O-β-D-rutinoside, có công thức cấu tạo:  

 
3.3.2. Cấu trúc của chất HPB4 
Số liệu trên phổ 1H-NMR và phổ 1H-NMR giãn rộng của chất 

HPB4 cho thấy có 18 proton trong phân tử chất HPB4. Số liệu phổ 
13C-NMR cho thấy có tín hiệu của 17 carbon. Các đặc trưng của vạch 
phổ và so sánh số liệu phổ với số liệu chất chuẩn [26] cho phép dự 
đoán chất HPB4 là scandoside methyl ester (C17H24O11, M = 404). 
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Ø Phổ 1H-NMR (MeOD, 500MHz) 
Phổ 1H-NMR của chất này cho thấy tín hiệu của 14 proton. 

Trong đó, cụm 2 tín hiệu proton của cặp proton có δ=4,21ppm (brd, 
J=15,5) và δ=4,35ppm (brd, J=15,5) gợi ý nhóm CH2 thế vào nhân 
thơm có liên kết với oxy, 1 singlet tại δ = 7,53 ppm (1H) cho phép 
dự đoán có 1 proton của carbon mang liên kết đôi liên kết với 1 oxy. 

 
Hình 3.17. Phổ 1H-NMR của HPB4 

Ø Phổ 13C-NMR (MeOD, 125MHz) và DEPT 
Phổ 13C-NMR của chất HPB4 cho thấy có 17 tín hiệu carbon, 

gợi ý bộ khung iridoid glycoside. Trong đó, có 8 tín hiệu C của vòng, 
có 1 tín hiệu của carbon trong nhóm carbonyl ở δ= 170,29ppm (C-
11), 1 tín hiệu các nhóm –COOCH3 ở δ= 2,03ppm, 1 tín hiệu carbon 
ở δ = 100,29ppm (C-1’) gợi ý proton anomer của nhóm glucose, 4 tín 
hiệu ở δ=153,86; 110,81; 130,09; 147,52ppm (C-3,4,7,8) gợi ý có 2 
liên kết đôi trong hợp chất. Ngoài ra, ở δ=61,03ppm (C-10) gợi ý có 
1 oxi gắn với nhóm CH2. Các tín hiệu còn lại có δ = 62,68 – 
78,41ppm (C2’-C6’) là các tín hiệu của carbon của glycosyl. 
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Hình 3.18. Phổ 13C-NMR của HPB4 

 
Hình 3.19. Phổ DEPT của HPB4 
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Qua phân tích các phổ NMR của chất HPB4, dữ liệu phổ 1H-
NMR và 13C-NMR của chất HPB4 và dữ liệu phổ của scandoside 
methyl ester  từ tài liệu [26] được trình bày trong bảng 3.5. 

Từ việc phân tích các dữ liệu phổ của chất HPB4 và so sánh với 
tài liệu tham khảo [26], cho phép khẳng định chất HPB4 là 
scandoside methyl ester (C17H24O11), có công thức cấu tạo: 
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3.4. HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHẤT PHÂN LẬP 
ĐƯỢC 

3.4.1. Hoạt tính kháng sinh 
Bảng 3.6. Hoạt tính kháng sinh của HPB2 và HPB4 

S
T
T 

Tên 
mẫu 

Giá trị MIC đối với các chủng (μg/ml) 
Gram (+) Gram (-) Nấm 

SA BS LF SE EC PA CA 
1 HPB2 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 
2 HPB4 >128 >128 >128 >128 >128 >128 >128 

Từ kết quả xác định hoạt tính kháng sinh trên, có thể kết luận cả 
2 chất HPB2 và HPB4 đều không có hoạt tính trên cả 3 chủng gram 
(+), gram (-) và nấm. 

3.4.2. Hoạt tính độc tế bào 
Bảng 3.7. Hoạt tính độc tế bào của HPB2 và HPB4 

STT Tên mẫu Giá trị IC50 (μg/ml) 
KB LU HepG2 MCF7 

1 HPB2 >128 >128 >128 >128 
2 HPB4 >128 >128 >128 >128 

Chất tham 
khảo Ellipticine 0,31 0,45 0,28 0,53 
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Dựa vào kết quả xác định hoạt tính độc tế bào ở trên,  có thế xác 
định cả 2 chất đều không có hoạt tính độc tế bào trên các chủng được 
thí nghiệm. 

 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 
1. Kết luận 
- Đã nghiên cứu về thành phần hóa học của cây An điền lá 

thông (Hedyotis pinifolia Wall ex G. Don) và đây là công trình đầu 
tiên nghiên cứu về thành phần hóa học của cây An điền lá thông ở 
Huế. 

- Đã xác định được một số thông số vật lý như độ ẩm, hàm 
lượng tro trong mẫu thực vật. 

- Từ 640g mẫu cây An điền lá thông bằng phương pháp chiết 
tổng đã thu được 9,6g cao n-hexane, 14g cao EtOAc và 12g cao 
BuOH. 

- Đã xác định được một số thành phần hóa học trong các cao 
bằng phương pháp phổ GC/MS. 

- Từ 12g cao BuOH, bằng các phương pháp sắc ký cột silica gel, 
sắc ký cột Sephadex kết hợp với sắc ký lớp mỏng và các phương 
pháp phổ hiện đại như NMR, DEPT, HMBC, HSQC, đã phân lập và 
xác định cấu trúc của hai chất sạch bao gồm: HPB2 (isorhamnetin-
3-O-β-D-rutinoside) và HPB4 (scandoside methyl ester). 

- Qua tra cứu tài liệu, cho thấy cả 2 chất này đều là lần đầu tiên 
được phân lập từ cây An điền lá thông. 

- Đã thử hoạt tính kháng sinh và hoạt tính độc tế bào của 2 hợp 
chất phân lập được. 

2. Kiến nghị 
Để việc nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học 
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của cây An điền lá thông (Hedyotis pinifolia Wall ex G. Don) được 
đầy đủ và hoàn thiện hơn, cần tiến hành: 

- Tiếp tục phâp lập thêm và xác định cấu trúc của chất sạch phân 
lập được từ các dịch chiết còn lại của cây An điền lá thông. 

- Thăm dò các hoạt tính sinh học khác của 2 chất đã phân lập 
được cũng như dịch chiết và các hợp chất phân lập được khác. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


